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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 

1. Thông tin chung về môn học  
- Tên môn học:   HIỂN THỊ DỮ LIỆU (DATA 

VISUALIZATION) 
- Mã môn học:      
- Số tín chỉ:     2 
- Thuộc chương trình đào tạo bậc: Đại học  
- Loại môn học:    Bắt buộc 
- Các môn học tiên quyết:   Không 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết:   30 tiết 
 Làm bài tập trên lớp:   30 tiết 
 Tự học ở nhà:   60 tiết  

- Khoa, bộ môn phụ trách môn học:  Khoa Toán Kinh tế  

 2. Giới thiệu/ Mô tả môn học (nếu trường yêu cầu): 

Môn hiển thị dữ liệu cung cấp kiến thức nhập môn cho các kỹ thuật hiển thị dữ liệu hiện 
đại. Hiển thị dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác thông tin từ dữ liệu. Nó 
không chỉ giúp sinh viên có hình dung tốt về dữ liệu mà còn là công cụ không thể thiếu 
trong việc giao tiếp và truyền đạt ý tưởng ở môi trường làm việc thời cách mạng công 
nghiệp 4.0. Doanh nghiệp ngày nay sử dụng nhiều công cụ hiển thị chuyên nghiệp để đọc 
ra các thông tin cốt lõi ẩn giấu trong kho dữ liệu khổng lồ. Từ đây, quá trình thảo luận và 
ra quyết định diễn ra dễ dàng hơn khi các bên liên quan có hình dung khách quan và hiểu 
biết nhất quán về tình hình hiện tại của doanh nghiệp. 
Môn học được giảng dạy bắt đầu từ việc giới thiệu ngôn ngữ lập trình R, một trong 
những ngôn ngữ tốt nhất hiện có cho hiển thị dữ liệu. Sau đó, sinh viên sẽ làm quen và 
thực hành hiển thị dữ liệu với nhiều loại dữ liệu khác nhau. Ngoài một số tập dữ liệu 
được cung cấp từ giảng viên, sinh viên được khuyến khích tự tìm và tự thực hành với các 
bộ dữ liệu khác. Giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn đưa ra những lời 
khuyên, những hiệu chỉnh trong thực tế khi làm việc với dữ liệu thật.  



3.Tài liệu học tập 

3.1 Giáo trình chính 

[1]. Matloff, Norman. The art of R programming: A tour of statistical software design. 
No Starch Press, 2011. 

[2]. Wickham, Hadley, and Garrett Grolemund. R for data science: import, tidy, 
transform, visualize, and model data. " O'Reilly Media, Inc.", 2016. 

3.2 Giáo trình tham khảo thêm 

[1]. Wickham, Hadley. ggplot2: elegant graphics for data analysis. Springer, 2016. 

4. Mục tiêu của môn học: 

 

Mục tiêu  Mô tả (mức tổng quát) CĐR của CTĐT 

G1 Hiểu được khái niệm, các thuật ngữ 
và chức năng của hiển thị dữ liệu 

1.1.2, 4.3.1, 4.3.2 

G2 Biết lựa chọn các phương pháp 
hiển thị dữ liệu 

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 

 

G3 Biết sử dụng các công cụ và phần 
mềm hỗ trợ trong thuyết trình và 
xử lý dữ liệu (R) 

1.2.1 

G4 Áp dụng các kiến thức và công cụ 
phần mềm để thực hiện phân tích 
dữ liệu trong môi trường kinh 
doanh 

2.1.1  2.1.5 

G5 Làm việc cá nhân hoặc cộng tác 
nhóm để phân tích dữ liệu  

2.4.1, 2.4.5, 3.1.1, 3.1.2 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học: 



 

6. Nội dung môn học: 

 

Nội dung 

(Ghi chi tiết tên chương và 
từng bài dạy của  

mỗi chương) 

Tuần 
thứ 

Hình thức tổ chức dạy học  

Số tiết lên lớp SV tự nghiên 
cứu, tự học 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập 

Số tiết 
SV tự 
nghiên 

cứu, 
tự học 

Thực 
hành, 

thí 
nghiệm,  

thực 
tập 

Số 
tiết  

Tài 
liệu 

Chương 1: GIỚI THIỆU 
NGÔN NGỮ R 

1 – 2 6      6 12  

1.1 Cài đặt và các thao tác 
cơ bản 

       

LO1 Biết mô tả trực quan bộ dữ liệu G2.1 

LO2 Biết sử dụng môt phần mềm soạn thảo và một số phần mềm hỗ trợ ở mức độ cơ 
bản để soạn bài thuyết trình theo chủ đề cho trước G1.1 

LO3 Biết sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu  như R để thực hiện thống kê mô tả và 
trình bày dữ liệu G3.2 

LO4 Hiểu và sử dụng được các kết quả cung cấp từ phần mềm đó G3.3 

LO5 Áp dụng các kiến thức thống kê và các công cụ phần mềm hỗ trợ vào việc 
nghiên cứu G4.2 

LO6 Thành lập, tổ chức, vận hành và quản lý nhóm G5.1 

LO7 Tham gia tranh luận và thảo luận nhóm theo chủ đề G5.2 

LO8 Phân tích tổng hợp viết báo cáo theo mẫu theo cá nhân hoặc nhóm G5.3 



1.2 Các kiểu dữ liệu         

1.3 Đọc và ghi dữ liệu        

1.4 Các cấu trúc điều khiển        

1.5 Hàm và các luật phạm vi        

1.6 Các hàm lặp        

Chương 2: CƠ BẢN VỀ 
HIỆN THỊ DỮ LIỆU 
TRONG R 

3-4 4   4 8  

2.1 Các nguyên lý cơ bản        

2.2 Ba hệ thống cơ bản        

2.3 Các thiết bị đồ hoạ        

Chương 3:  GGPLOT2 5-8 10   10 20  

3.1 Cơ bản: qplot()        

3.2 Gắn nhãn dữ liệu        

3.3 ggplot()        

3.4 Thêm các đối tượng 
hình học geom 

       

3.5 Histograms, boxplots, 
scatterplot 

       

3.6 Facets        

CHƯƠNG 4: THAO 
TÁCDỮ LIỆU 

9 6   6 12  

4.1 Cơ bản về gói dplyr()        

4.2 Hàm select()        

4.3 Hàm filter()        

4.4 Hàm arrage()        

4.5 Hàm rename()        



4.6 Hàm mutate()        

4.7 Hàm group_by()        

ÔN TẬP 10 4   4 8  

 

7. Phương pháp dạy và học 

- Thuyết giảng, câu hỏi gợi mở và thảo luận.  

- Học dựa trên vấn đề. 

- Thuyết trình nhóm. 



8. Tiêu chuẩn đánh giá Sinh viên 

STT Thời điểm 
KTĐG 

Hình thức 
KTĐG 

Công cụ KT 

ĐG 

Trọng  số Thang  điểm Tiêu chí đánh giá 

1 Cuối học phần Trắc 
nghiệm + 
tự luận 

Tính toán theo công thức. 

Vận dụng được phần 
mềm. 

Hiểu bản chất và suy luận 
kết quả. 

50% 10 Đạt 5 điểm 

2 Giữa học phần Bài tập 
nhóm 

Thuyết trình, làm việc 
nhóm. 

30% 10 Đạt 5 điểm. 

3 Quá trình Bài tập cá 
nhân  

Hiểu và vận dụng công 
thức tính toán cũng như 
biết cách đọc kết quả của 
phần mềm 

20% 10 Đạt 5 điểm. 

 

Đánh giá báo cáo đề tài nhóm của thành viên về phân công công việc. 

BR2 : đánh giá báo cáo của thành viên về phân công công việc của nhóm 

 8.5-10 6.5-8 5-6 0-4.5 

Phân công 30% Có bảng phân công từng 
tuần 

Có bảng phân công từng 
tuần 

Có bảng phân công từng 
tuần 

Có bảng phân công từng 
tuần 



Công việc từng người  

Có kiểm soát công việc 
từng người 

Có deadline 

Sử dụng các hệ thống 
online để quản lý 

Công việc từng người  

Có kiểm soát công việc 
từng người 

 

Công việc từng người  

 

 

Công việc thực hiện của 
thành viên 30% 

Thực hiện đầy đủ 

Đúng hạn 

Thực hiện đầy đủ  

Trể hạn 

Không thực hiện đúng Không làm 

Nội dung thành viên thực 
hiện 30% 

Có nội dung từng tuần 

Có kết quả từng tuần 

 

Có nội dung từng tuần Viết chung chung Không viết 

Có đánh giá của nhóm 
trưởng 10% 

Có   Không 

 

BR4: đánh giá báo cáo đề tài của nhóm 

 8.5-10 6.5-8 5-6 0-4.5 

Cách phân nhóm/tổ chức 
nhóm 

20% 

Có bảng phân công từng 
tuần 

Công việc từng người  

Có bảng phân công từng 
tuần 

Công việc từng người  

Có bảng phân công từng 
tuần 

Công việc từng người  

Có bảng phân công từng 
tuần 

 



Có kiểm soát công việc 
từng người 

Có deadline 

Sử dụng các hệ thống 
online để quản lý 

Có kiểm soát công việc 
từng người 

 

 

Cách trình bày 

20% 

Slide, thuyết trình, phần 
mềm. 

 

Word, thuyết trình Slide Word 

Ý nghĩa thực tiển đề tài 
10% 

Có ý nghĩa thực tiển mới 

Có tính ứng dụng cao 

Có khả năng phát triển 

Có ý nghĩa thực tiển 

Có tính ứng dụng  

Có ý nghĩa 

Không thể ứng dụng 

 

Chưa cho thấy ý nghĩa 

Lựa chọn mô hình 30% Đánh giá được mô hình 

Phát hiện và khắc phục 
được các vi phạm giả 
thuyết của mô hình. 

Có sáng kiến trong việc 
chọn mô hình. 

Kết quả dự báo tốt. 

 

Đánh giá được mô hình 

Phát hiện và khắc phục 
được các vi phạm giả 
thuyết của mô hình. 

Kết quả dự báo tương 
đối.  

Đánh giá được mô hình, 
Phát hiện được các vi 
phạm giả thuyết của mô 
hình. 

Kết quả dự báo trung 
bình. 

Chưa hoàn chỉnh 



 

Trả lời nhóm 20% Các thành viên hiểu Nắm 1 phần Nhiều thành viên chưa 
hiểu 

Hoàn toàn Chưa hiểu 

 

 



9. Tổ chức dạy và học  

Tuần Nội dung Phương pháp giảng dạy Hoạt động Tham khảo/tài 
liệu 

Đánh giá Chuẩn đầu ra 

Giảng viên Sinh viên   

1 - Giới thiệu về  môn học:Tổng 
quan về Hiển thị dữ liệu 

- Qui tắc lớp học và  cách đánh 
giá 

- Giới thiệu về vai trò làm việc 
nhóm.. 

Giới thiệu đề tài nhóm sẽ thực 
hiện 

Chương 1: GIỚI THIỆU 
NGÔN NGỮ R  

1.1 Cài đặt và các thao tác cơ 
bản 

1.2 Các kiểu dữ liệu 
1.3 Đọc và ghi dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình chiếu slide, thuyết 
giảng. 

 

 

 

Thảo luận nhóm  

 

 

 

 

 

Giới thiệu bản 
thân. 

Thuyết giảng. 

Giới thiệu giáo 
trình 

Giới thiệu các 
phần mềm được 
dùng trong môn 
học. 

Đăng ký nhóm 
và đề tài thực 
hiện (<5 người) 

Phân công nhiệm 
vụ thành viên 
trong nhóm 

Cách đánh giá 
điểm 

 

Hỏi sinh viên về 
những khó khăn 
của môn học 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên thực 
hiện 10 phút 

 

 

 

 

Tham gia thảo 
luận 

 

 

-Slide bài giảng 

-Các bài báo, 
nghiên cứu liên 
quan 

 

 

 

 

 

 

 LO1 

 

 

 

 

LO8, LO9 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Câu hỏi, thảo luận 

2  

1.4 Các cấu trúc điều khiển 
1.5 Hàm và các luật phạm vi 

1.6 Các hàm lặp 

 

 

Thuyết giảng và thảo 
luận. 

 

Thực hành trên phần 
mềm  

 

Thảo luận nhóm 

 

Trình bày slide 
bài giảng. 

 

 Giảng viên 
hướng dẫn 

 

Bài tập thực 
hành 

Sinh viên thực 
hành theo giảng 
viên 

Thảo luận theo 
gợi ý của giảng 
viên để hiểu 
được các thông 
số được cho 
trong phần 
mềm. 

Một vài khóa 
học ngắn trên 
các trang Web về 
sử dụng các phần 
mềm R  

 

 

 

 

 LO7 

LO6 

LO8 

LO4 

 

3,4 Chương 2: CƠ BẢN VỀ 
HIỆN THỊ DỮ LIỆU 
TRONG R 
 
2.1 Các nguyên lý cơ bản 
2.2 Ba hệ thống cơ bản  
2.3 Các thiết bị đồ hoạ 

Thuyết giảng  

 

 

Thực hành trên phần 
mềm  

Thảo luận nhóm 

Trình bày slide 
bài giảng. 

 

Giang viên 
hướng dẫn 

 

Bài tập thực 
hành 

Nghe giảng, 
thảo luận theo 
yêu cầu của 
giảng viên. 

Thực hành theo 
trên máy và trên 
bộ dữ liệu của 
nhóm. 

Nhóm ngồi 
chung và thảo 
luận. 

Slide bài giảng  
 

LO6 

LO4 

LO7 

 

5 Chương 3:  GGPLOT2 

3.1 Cơ bản: qplot() 

3.2 Gắn nhãn dữ liệu 
 

Thuyết giảng, thực 
hành, thảo luận. 

 

Thực hành trên phần 
mềm  

Trình bày slide 
bài giảng. 

Giảng viên 
hướng dẫn thực 
hành nhóm 

Nghe giảng. 
 
Thực hành trên 
bộ dữ liệu của 
nhóm. 

 

Slide bài giảng 

Một vài khóa 
học ngắn trên 
các trang Web về 

 LO5 

LO6 

LO3 

LO4 



  

 
Thảo luận và 
làm việc nhóm. 

sử dụng các phần 
mềm R  

 

LO7 

6 3.3 GGPLOT() 

3.4 Thêm các đối tượng hình 
học geom 

 
 

Thuyết giảng 

 

Thực hành trên phần 
mềm  

 

 

Trình bày slide 
bài giảng. 

 

Giảng viên 
hướng dẫn thực 
hành nhóm 

 

Nghe giảng, 
thảo luận theo 
yêu cầu của 
giảng viên. 

Thực hành theo 
trên máy và trên 
bộ dữ liệu của 
nhóm. 
 

Slide bài giảng 

Một vài khóa 
học ngắn trên 
các trang Web về 
sử dụng các phần 
mềm R  

 

Biết tham 
gia đánh 
giá bài làm 
của một 
nhóm. 

LO6 

LO7, LO3 

7 3.5 Histograms, boxplots, 
scatterplot 

3.6 Facets 

 

Thuyết giảng 

 

Thực hành trên phần 
mềm  

 

Trình bày slide 
bài giảng. 

Giảng viên 
hướng dẫn thực 
hành nhóm 

 
 
Bài tập về nhà : 
Làm theo nhóm. 
Thực hành trên 
bộ dữ liệu của 
nhóm. 
 

Nghe giảng, 
thảo luận theo 
yêu cầu của 
giảng viên. 

Thực hành theo 
trên máy và trên 
bộ dữ liệu của 
nhóm. 

 

Slide bài giảng 

Một vài khóa 
học ngắn trên 
các trang Web về 
sử dụng các phần 
mềm R  

 

 LO5 

LO6 

LO3 

LO4 

LO7 

8 Thuyết trình, báo cáo về đề tài 
nhóm thực hiện. 

Câu hỏi và thảo luận. 

Thuyết giảng, thực hành, 
thảo luận. 

Đánh giá bài làm 
của các nhóm 
thuyết trình. 

Thực hành trên 
bộ dữ liệu của 
nhóm. 

 Báo cáo để 
tài theo 
nhóm 

LO6 

LO7 

LO8 



             

 
Thảo luận và 
làm việc nhóm. 

Trình bày hoàn 
chỉnh đề tài 
nhóm. 

 

9 CHƯƠNG 4: THAO TÁC 
DỮ LIỆU 

4.1 Cơ bản về gói dplyr() 

4.2 Hàm select() 

4.3 Hàm filter() 

4.4 Hàm arrage() 

4.5 Hàm rename() 

4.6 Hàm mutate() 

4.7 Hàm group_by() 

 

Thuyết giảng và thảo 
luận. 

 

Thực hành trên phần 
mềm  

 

 

Trình bày slide 
bài giảng. 

 

Giảng viên 
hướng dẫn thực 
hành 

 

Sinh viên thực 
hành theo giảng 
viên 

 

Slide bài giảng 

Một vài khóa 
học ngắn trên 
các trang Web về 
sử dụng các phần 
mềm R  

 

  

10 Ôn tập Thuyết giảng và thảo 
luận. 
 

Trình bày slide bài giảng. 

 

Giảng viên hướng dẫn thực hành 

 

 Đặt câu 
hỏi về nội 
dung  

 

LO5, 
LO6,LO7 



10. Các quy định lớp học: 

- Đi học đúng giờ. 
- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp 
- Đem giáo trình, slide, tập khi lên lớp 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập hàng tuần, đồ án môn học. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2018 

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

Phạm Hoàng Uyên 
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