หนน่ว ยบรริก ารวริช าการและฝฝึก อบรม
(Informatics Training Center)
คณะวริท ยาการสารสนเทศ มหาวริท ยาลลัย มหาสารคาม
อบรมหลลักสสูตร
A Visual Programming Tool for Machine Learning and Data Analytics

เครรอรื่ งมรอ สสา หรลับ การโปรแกรมแบบวริช วลสสา หรลับ การเรรีย นรสูเรู้ ครรอรื่ งจลัก รและการวริเ คราะหห์ข รู้อ มสูล

สถานทรีรื่
มหาวริท ยาลลัย สวนดดุส ริต
วลันทรีรื่ 6 สริงหาคม 2561

โดย
ผสูรู้ช น่ว ยศาสตราจารยห์ ดร.โอฬารริก สดุร ริน ตต๊ะ

Multi-agent Intelligent Simulation Laboratory (MISL)
คณะวริทยาการสารสนเทศ มหาวริทยาลลัยมหาสารคาม

วลัน จลัน ทรห์ท รีรื่ 6 สริง หาคม 2561
หลลักสสูตร
A Visual Programming Tool for Machine Learning and Data Analytics
เครรอรื่ งมรอ สสา หรลับ การโปรแกรมแบบวริช วลสสา หรลับ การเรรีย นรสูเรู้ ครรอรื่ งจลัก รและการวริเ คราะหห์ข รู้อ มสูล
เวลา
8.30 – 9.00
9.00 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 16.00

รายละเอรีย ดการอบรม
ลงทะเบรียน
- เรรียนรสูรู้การทสางานแบบ Visual Programming ดรู้วยโปรแกรม Orange
- การตริดตลัตั้งและใชรู้งาน Orange (Installation)
- การ Visualization ขรู้อมสูล (Data Visualization)
- การประมวลผลขรู้อมสูลเบรตั้องตรู้น (Data Preprocessing)
- การคสานวณขรู้อมสูลทรีรื่สสูญหาย (Imputed Missing Value)
- การคลัดเลรอกขรู้อมสูลทรีรื่มรีความสลัมพลันธห์ (Select Relevant Features)
- การแบน่งขรู้อมสูลเพรรื่อทดสอบประสริทธริภาพของโมเดล (Cross-Validation)
- Confusion Matrix
พลักรลับประทานอาหารวน่าง
- ความรสูเรู้ บรตั้องตรู้นเกรีรื่ยวกลับการเรรียนรสูเรู้ ครรรื่องจลักร (Machine Learning)
- ขลันตั้ ตอนวริธรีการครู้นหาเพรรื่อนบรู้านใกลรู้ทรีรื่สดุด (K-Nearest Neighbor)
- ตรู้นไมรู้จสาแนก (Classification Tree)
- การวริเคราะหห์การถดถอย (Linear Regression)
พลักรลับประทานอาหารกลางวลัน
- K-Means Clustering
- Support Vector Machine (SVM)
- Neural Network (NN)
พลักรลับประทานอาหารวน่าง
- การวริเคราะหห์รสูปภาพ (Image Analytics)

หนน่ว ยบรริก ารวริช าการและฝฝึก อบรม
(Informatics Training Center)
คณะวริท ยาการสารสนเทศ มหาวริท ยาลลัย มหาสารคาม
อบรมหลลักสสูตร
Fundamentals of Machine Learning and Analyzing Data with Python
A Practical Approach

ความรสูรู้พ รตั้น ฐานทางดรู้า นการเรรีย นรสูรู้เ ครรรื่อ งจลัก รและการวริเ คราะหห์ข รู้อ มสูล ดรู้ว ยโปรแกรม
ภาษาไพธอน - ดรู้ว ยวริธ รีก ารฝฝึก ปฏริบ ลัต ริ

สถานทรีรื่
มหาวริท ยาลลัย สวนดดุส ริต
วลันทรีรื่ 7-8 สริงหาคม 2561
โดย
ผสูรู้ช น่ว ยศาสตราจารยห์ ดร.โอฬารริก สดุร ริน ตต๊ะ

Multi-agent Intelligent Simulation Laboratory (MISL)
คณะวริทยาการสารสนเทศ มหาวริทยาลลัยมหาสารคาม

วลัน ทรีรื่ 7-8 สริง หาคม 2561
หลลักสสูตร

Fundamentals of Machine Learning and Analyzing Data with Python
- A Practical Approach

ความรสูพรู้ รตั้น ฐานทางดรู้า นการเรรีย นรสูรู้เ ครรอรื่ งจลัก รและการวริเ คราะหห์ข อรู้ มสูล ดรู้ว ยโปรแกรมภาษาไพธอน
– ดรู้ว ยวริธ กรี ารฝฝึก ปฏริบ ตลั ริ

เวลา
8.30 – 9.00

รายละเอรีย ดการอบรม
ลงทะเบรียน

9.00 – 10.30 - เตรรียมความพรรู้อมในการเขรียน
โปรแกรมภาษา Python
- เรริรื่มตรู้นเขรียนโปรแกรมดรู้วยภาษา
Python
10.30 – 10.45 พลักรลับประทานอาหารวน่าง

เวลา

รายละเอรีย ดการอบรม

9.00 – 10.30 ความรสูรู้เบรตั้องตรู้นเกรีรื่ยวกลับการเรรียนรสูรู้
เครรรื่องจลักร (Machine Learning)
- ทสาความรสูรู้จลักกลับขรู้อมสูล (Getting to
Know the Data)
- K-Nearest Neighbor
10.30 – 10.45 พลักรลับประทานอาหารวน่าง

10.45 – 12.00 - เรรียนรสูรู้ Syntax ของภาษา
Python
- Variable
- Basic Operators
- Decision Making – if else
statement
- Loop (For, While, Nested)
12.00 – 13.00 พลักรลับประทานอาหารกลางวลัน

10.45 – 12.00 - Linear Models
- Decision Trees
- K-Means Clustering

13.00 – 14.30 - List (Indexing, Access Values)
14.30 – 14.45 พลักรลับประทานอาหารวน่าง

13.00 – 14.30 -Support Vector Machine (SVM)
14.30 – 14.45 พลักรลับประทานอาหารวน่าง

14.45 – 16.00 - Array
- Function
- Argument
- Argument

14.45 – 16.00 - Neural Networks

12.00 – 13.00 พลักรลับประทานอาหารกลางวลัน

