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DSA005 : Machine Learning : Hands-On Python & R In Data Science. 

 
หลกัการและเหตผุล : 

         ปัจจบุนัภาษาไพธ่อน และภาษาอาร ์ไดถ้กูน ามาใชร้่วมกบัแนวคดิของ Machine learning เพือ่น ามาชว่ยในการ
วเิคราะหข์อ้มูลทางวทิยาศาสตร ์และมาประยุกตใ์ชก้บัทฤษฎ ีอลักอรทิมึทีม่คีวามสลับซบัซอ้น กบัคลงัของโคด้ทีท่ าได ้

โดยงา่ยดว้ยภาษาทีว่า่นี ้ซึง่หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรับนักเรยีน นสิติ นักศกึษา และผูท้ างานทีต่อ้งการพัฒนาระบบ 

Machine Learning มาร่วมแกไ้ขกับงานทีด่ าเนนิการอยู่ 
 

วตัถปุระสงค ์: 
 เรยีนรูเ้กีย่วกับภาษา R และ Python 

 เพือ่ตอ่ยอดการใชค้วามรู ้Python ไปสูก่ารวเิคราะห ์Machine Learning ใหม้คีวามแมน่ย า และมปีระสทิธภิาพ 

 การใช ้Machine Learning กับงานทีด่ าเนนิการอยูเ่พือ่ใชใ้นการศกึษา วเิคราะห ์และแกไ้ขปัญหา กับงานที่

ด าเนนิการอยู่ 

 สามารถสรา้งเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการสรา้งมลูคา่ทางธรุกจิดว้ยเครือ่งมอืของ Machine Learning ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 
ความรูพ้ ืน้ฐาน : 

 มปีระสบการณ์เกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศ และผ่านหลักสตูร Python พืน้ฐานมากอ่น 

 
หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 

 ทกุคนทีส่นใจในเรือ่ง Machine Learning 

 นักเรยีน นักศกึษาทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนทีเ่ริม่เรยีนรูก้บั Machine Learning 

 ผูท้ีต่อ้งการน า Machine Learning ไปใชก้บัอตุสาหกรรมทีต่นเองรับผดิชอบอยู่ 

 นักวเิคราะหข์อ้มลูทีต่อ้งการเพิม่ความสามารถของงานดว้ย Machine Learning 

 นักพัฒนาระบบทีต่อ้งการน าขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรม์าประยุกตใ์ชก้บัผลงานทีพั่ฒนา 

 
หลกัสตูรตอ่เนือ่ง/เกีย่วเนือ่ง : 

 หลกัสตูรการพัฒนาระบบ Python for Financial Analysis and Algorithmic Trading 

 หลกัสตูรการพัฒนาระบบ Machine Learning และ Data Mining ดว้ย Python 

 

เนือ้หาการอบรม : 
1. กระบวนการจัดการขอ้มูลกับภาษาไพธ่อน 

2. เรยีนรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ Regression การวเิคราะหข์อ้มูลยอ้นหลงัในรูปแบบตา่งๆ 

3. การแบง่ชัน้ขอ้มลูเพือ่ชว่ยในการวเิคราะห ์

4. การแบง่กลุม่ขอ้มลูดว้ย K-Means, Hierarchical Clustering 

5. การก าหนดกฎทีช่ว่ยในการเรยีนรู ้

6. การเรยีนรูก้ารเสรมิแรง: ความเชือ่มั่นดา้นบน, การสุม่ตวัอย่าง ธอมป์สนั 

7. การประมวลผลภาษาธรรมชาต:ิ รูปแบบกระเป๋าค าและอลักอรทิมึส าหรับ NLP 

8. การเรยีนรูใ้นวงกวา้ง: เครอืขา่ยประสาทเทยีม, เครอืขา่ยประสาททแยง 

9. การลดขนาด: PCA, LDA, Kernel PCA 

10. การเลอืกและการเพิม่แบบจ าลอง: k-fold Cross Validation, การปรับพารามเิตอร,์ การคน้หาตาราง, XGBoost 

วทิยากร : 

 

อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 

 วทิยากรประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 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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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 5 วนั (30 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 16,500 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม : 

          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 

          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  
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