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อธิบายเกียวก ับหลกั สูตร
คอร์สนีเหมาะสํ าหรับผู ้ต ้องการเรียนวิชาไมโครซอฟท์แอเชอร์แมชชีนเลินนิงแต่ไม่มมี เี วลามากนั ก
ในคอร์สนีท่านจะได ้เรียนรู ้เทคโนโลยี ML ล่าสุด เรียนวิธสี ร ้างและใช ้งาน ML
เบืองต ้น ได ้ลงมือปฏิบัต ิ ML
ในทุกขันตอนโดยย่อเพือให ้ท่านมีความรู ้และทักษะทีจําเป็ นในการสร ้างงาน
ML เบืองต ้น ผู ้เรียนไม่จําเป็ นต ้องมีพนความรู
ื
้ในการเขียนโปรแกรม
เมชีนเลอนนิง (ML) คือหนึงในสาขาวิชาทีอยูภ่ ายใต ้วิชาเอไอ
(ปั ญญาประดิษฐ์) ML คือการสอนให ้คอมพิวเตอร์ เรียนรู ้โดยผ่านการฝึ กฝน
ทดสอบ ประเมินผล และป้ อนกลับ เป็ นการพัฒนาเพือให ้คอมพิวเตอร์มเี ชาว์ด ี
คิดวิเคราะห์แยกแยะเองได ้ พัฒนาความรู ้ความสามารถของตนให ้ดียงๆ
ิ ขึนไป
ไม่ใช่ทํางานได ้แค่คําสังป้ อนไว ้ล่วงหนา้ ML คือสิงทีทําให ้ข ้อมูลจาก Big Data
และ IoT กลายเป็ นสิงทีดีมปี ระโยชน์
ท่านสามารถนํ า ML ไปประยุกต์ใช ้งานได ้กว ้างขวาง อาทิ การทํานายอุปสงค์
ยอดขาย กําไร ความเสียง รสนิยมของผู ้บริโภค การฉอ้ โกง
การทํางานทีผิดปรกติของเครืองจักร การจําแนกกลุ่มลูกค ้า
การกําหนดราคาสินค ้า การปรับปรุงขบวนการผลิต การทํางานของเครืองจักร
การจําได ้หมายรู ้ภาพ หุน่ ยนต์ เกม เมืองอัจฉริยะ ฯลฯ
ในอดีตผู ้สร ้างและใช ้งาน ML จําเป็ นต ้องมีความรู ้ในวิชาวิทยาศาสตร์ข ้อมูล
คณิตศาสตร์ระดับสูงและมีเซอฟเวอร์ฟาร์มเป็ นของตนเอง
แต่ในปั จจุบันบริษัทไมโครซอฟท์ได ้จัดให ้มี Microsoft Azure Machine
Learning ซึงเป็ นคลาวน์คอมพิวติงเพลทฟอร์ม ช่วยให ้การพัฒนางาน ML
ทําได ้ง่ายและมีค่าใช ้จ่ายต่ํากว่าเดิม ช่วยให ้หน่ วยงานขนาดเล็กสามารถมี ML
ไว ้ใช ้งานได ้

เหมาะสําหร ับ
ผู ้สนใจทัวไป

ความรูเ้ บืองต้นทีต้องมี
ผู ้เรียนไม่จําเป็ นต ้องมีพนความรู
ื
้ในการเขียนโปรแกรม

เนือหาวิชา
Machine Learning Experiment • วิธสี ร ้างแมชชีนเลอนนิงเอกเพอริเมนตังแต่ต ้นจนจบทุกขันตอน • วิธป
ี ระยุกต์ใช ้อัลกอริทมึ แบบไบนารีคลาสสิฟิเคชัน • Sing Up
FREE Azure ML Studio Subscription • Create Azure ML Studio workspace • Train, Test, Evaluate for Binary Classification • Import census income
dataset • Create a new Azure Machine Learning experiment • Train and evaluate a prediction model • Type of datasets • Cheat Sheet • Algorithm’s
performance comparison • Data Science Basic วิทยาการข ้อมูล (DS) ใช ้ภาษาง่ายๆ ไม่เนน้ สูตรคณิตศาสตร์ • หลักพืนฐานของ DS •
แนวคิดรวบยอดของแมชชีนเลอนนิงโมเดล • หลักการเตรียมข ้อมูล • วิธสี ร ้างแบบจําลองลิเนียรีเกรสชัน
* ML express จาก 3000 ลด 25% เหลือ 2250 เมือเรียนพร้อม MLNET (ซึง MLNET จะได้สว่ นลดศิษย์เก่า 10% ตามปกติดว้ ย) เฉพาะรุน
่ กย 62
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