NSTDA Academy
DSA003 : Python Development: Machine Learning and Data Mining.
หล ักการและเหตุผล :
ปั จจุ บั น Python ถือ ว่ า เป็ นภาษาที่ไ ด ้รั บ ความเป็ นที่นิ ย มส าหรั บ การน ามาใช ้งานอย่ า งแพร่ ห ลาย โดยจาก
หลากหลายผู ้ผลิต และหลากหลายอุตสาหกรรม ซึง่ หลักสูตรทีจ
่ ัดทาขึน
้ นี้จะนาแนวคิด Python มาใช ้สาหรับการศึกษา
และวิเคราะห์เหมืองข ้อมูลเพือ
่ นามาสร ้างประโยชน์ให ้กับธุรกิจ และอุตสาหกรรมทีด
่ าเนินการอยู่ โดยในเนื้อหาจะมีการ
ปลูกพืน
้ ฐาน Python ตามด ้วยการวิเคราะห์ข ้อมูล การใช ้ Python กับฐานข ้อมูล MySQL การกลายถึง Machine learning
กับ Data Mining ด ้วยภาษา Python และการสร ้างแอพพลิเคชันสาหรับการทางานของ Machine Learning
ว ัตถุประสงค์ :
 ต่อยอดความรู ้ของ Python ในการดาเนินการ Machine Learning
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีประสบการณ์ทางานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น ้อยกว่า 3 ปี
 มีพน
ื้ ฐานของการใช ้งาน Python หรือผ่านหลักสูตร Python มาก่อน
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง/เกีย
่ วเนือ
่ ง:
 หลักสูตรการพัฒนาระบบ Python for Financial Analysis and Algorithmic Trading
 หลักสูตรการพัฒนา Machine Learning : Hands-On Python & R In Data Science
้ หาการอบรม :
เนือ
1. อธิบายถึงแนวคิดของ Python กับ Machine Learning และ Data Mining
2. การดาเนินการติดตัง้ และการใช ้เครือ
่ งมือในการบริหารจัดการข ้อมูล
3. การทบทวนพืน
้ ฐานของ Python
4. การวิเคราะห์ข ้อมูลด ้วย numpy และ Pandas
5. แนวคิดของ Matplotlib และการทาภาพเคลือ
่ นไหว
6. การติดตัง้ MySQL และการบริหารงานทัว่ ไป
7. ความเข ้าใจเกีย
่ วกับฐานข ้อมูล
8. การใช ้ PyMySQL และการใช ้ Pandas
9. การเขียนกราฟฟิ กบน Pyhthon ด ้วย PyQT5 และ QtDesigner
10. ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ Machine Learning และ Data Mining กับ Python
11. ความเข ้าใจของแนวคิด Machine Learning กับการวิเคราะห์ความเหมาะสมกับรูปแบบต่างๆ
12. การประเมินรูปแบบ Regression และการประเมินผลแบบต่างๆ
้ ข ้อมูล Decision Tree
13. การประเมินรูปแบบการชัน
14. การประเมินรูปแบบการจัดกลุม
่ ข ้อมูลย่อย (Clustering)
15. การประเมินรูปแบบ K Nearest Neighbors (KNN)
16. การประเมินรูปแบบ Hyperparameter optimization
17. การประเมินรูปแบบ Ensemble Methods:
18. การประเมินรูปแบบ Neural Network
19. การสร ้างแอพพลิเคชันสาหรับการทางาน Machine Learning บนเครือ
่ งลูกข่าย
o การออกแบบหน ้าจอเครือ
่ งลูกข่ายแบบ GUI
o การสร ้างหน ้าจอนาเสนอข ้อมูลการวิเคราะห์
o การสร ้างตัวอย่างแอพพลิเคชันแบบต่างๆ
o การนาเสนอข ้อมูลในรูปแบบแนวคิดของ Time Series
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วิทยากร :
อาจารย์ขจร สินอภิรมย์สราญ
 วิทยากรประจาสถาบันวิทยาการ สวทช.
 Microsoft Certified Technology Specialist
 Microsoft Certified System Engineer: Security
 Microsoft Certified System Administration: Messaging
 Microsoft Certified Professional
 Microsoft Certified Trainer
 Microsoft Certified IT Professional
 Microsoft Certified Database Administration
 ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+
จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 5 วัน (30 ชัว่ โมง)
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันวิทยาการ สวทช.
เลขที่ 73/1 อาคารสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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
E-mail:
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