NSTDA Academy
DSA005 : Machine Learning : Hands-On Python & R In Data Science.
หล ักการและเหตุผล :
ปั จจุบน
ั ภาษาไพธ่อน และภาษาอาร์ ได ้ถูกนามาใช ้ร่วมกับแนวคิดของ Machine learning เพือ
่ นามาช่วยในการ
วิเคราะห์ข ้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และมาประยุกต์ใช ้กับทฤษฎี อัลกอริทม
ึ ทีม
่ ค
ี วามสลับซับซ ้อน กับคลังของโค ้ดทีท
่ าได ้
ิ นั กศึกษา และผู ้ทางานทีต
โดยง่ายด ้วยภาษาทีว่ า่ นี้ ซึง่ หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรับนั กเรียน นิสต
่ ้องการพัฒนาระบบ
Machine Learning มาร่วมแก ้ไขกับงานทีด
่ าเนินการอยู่
ว ัตถุประสงค์ :
 เรียนรู ้เกีย
่ วกับภาษา R และ Python
่ ารวิเคราะห์ Machine Learning ให ้มีความแม่นยา และมีประสิทธิภาพ
 เพือ
่ ต่อยอดการใช ้ความรู ้ Python ไปสูก
 การใช ้ Machine Learning กับงานทีด
่ าเนินการอยูเ่ พือ
่ ใช ้ในการศึกษา วิเคราะห์ และแก ้ไขปั ญหา กับงานที่
ดาเนินการอยู่
 สามารถสร ้างเครือ
่ งมือทีช
่ ว่ ยในการสร ้างมูลค่าทางธุรกิจด ้วยเครือ
่ งมือของ Machine Learning ได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีประสบการณ์เกีย
่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านหลักสูตร Python พืน
้ ฐานมาก่อน
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 ทุกคนทีส
่ นใจในเรือ
่ ง Machine Learning
 นักเรียน นักศึกษาทีอ
่ ยูใ่ นโรงเรียนทีเ่ ริม
่ เรียนรู ้กับ Machine Learning
 ผู ้ทีต
่ ้องการนา Machine Learning ไปใช ้กับอุตสาหกรรมทีต
่ นเองรับผิดชอบอยู่
 นักวิเคราะห์ข ้อมูลทีต
่ ้องการเพิม
่ ความสามารถของงานด ้วย Machine Learning
 นักพัฒนาระบบทีต
่ ้องการนาข ้อมูลด ้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช ้กับผลงานทีพ
่ ัฒนา
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง/เกีย
่ วเนือ
่ ง:
 หลักสูตรการพัฒนาระบบ Python for Financial Analysis and Algorithmic Trading
 หลักสูตรการพัฒนาระบบ Machine Learning และ Data Mining ด ้วย Python
้ หาการอบรม :
เนือ
1. กระบวนการจัดการข ้อมูลกับภาษาไพธ่อน
2. เรียนรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ Regression การวิเคราะห์ข ้อมูลย ้อนหลังในรูปแบบต่างๆ
้ ข ้อมูลเพือ
3. การแบ่งชัน
่ ช่วยในการวิเคราะห์
4. การแบ่งกลุม
่ ข ้อมูลด ้วย K-Means, Hierarchical Clustering
5. การกาหนดกฎทีช
่ ว่ ยในการเรียนรู ้
่ มั่นด ้านบน, การสุม
่ ตัวอย่าง ธอมป์ สัน
6. การเรียนรู ้การเสริมแรง: ความเชือ
7. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: รูปแบบกระเป๋ าคาและอัลกอริทม
ึ สาหรับ NLP
8. การเรียนรู ้ในวงกว ้าง: เครือข่ายประสาทเทียม, เครือข่ายประสาททแยง
9. การลดขนาด: PCA, LDA, Kernel PCA
10. การเลือกและการเพิม
่ แบบจาลอง: k-fold Cross Validation, การปรับพารามิเตอร์, การค ้นหาตาราง, XGBoost
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+
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NSTDA Academy
จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 5 วัน (30 ชัว่ โมง)
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันวิทยาการ สวทช.
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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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