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เนือหาของคอร์ส
• สอนวิธ พ
ี ฒ
ั นางาน A.I. แขนงแมชชีนเลินนิงด ้วยภาษา C#
• สอนวิธ ใี ช ้เครืองมือ ช่วยพัฒนาต่าง ๆ เช่น Automated ML (AutoML), Azure ML, API
• สอนวิธ ป
ี ระยุกต์ใช ้งานในสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ เช่น .NET Core console app, Windows desktop app (WinForm) และ ASP.NET Core
• สอนวิธ เี ขียนโค ้ดเพือทํา
o Classification/Categorization
o Anomaly Detection
o Automatically divide customer feedback into positive and negative categories
o Detect fraudulent banking transactions
o Regression/Predict continuous values, product price
o Recommendations Suggest products that online shoppers may want to buy, based on their previous purchases

เหมาะสาํ หร ับ
C#, .NET Core developer

ความรูเ้ บืองต้นทีต้องมี
C#, .NET Core, Application development, SQL Database ระดับพืนฐาน

เนือหาวิชา
สาเหตุทควรเรี
ี
ยนคอร์สนี • เรียนแล ้วสามารถพัฒนางาน A.I. แขนงแมชชีนเลินนิงได ้ • เป็ นหลักสูตรเพือนั กพัฒนา .NET ด ้วยภาษา C# •
นํ าไปใช ้กับแอพลิเกชันได ้หลายแบบ เช่น เดกส์ทอป เว็บ สมาร์ทโฟน • สร ้างและรันข ้ามเพลตฟอร์ม ได ้ Windows, Linux, and macOS •
เป็ นเฟรมเวิรก์ ทีโอเพ่นซอร์ส • เป็ นเฟรมเวิรก์ ทีฟรี • พัฒนาและทํางานได ้ที local ไม่จําเป็ นต ้องเชือมกับคลาวด์ •
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเฟรมเวิรก์ ประเภทเดียวกันอย่าง scikit-learn และ H2O • ผู ้เรียนไม่ต ้องเก่งสถิต ิ คณิตศาสตร์ หรือ Data Science •
พร ้อมนํ าผลลัพธ์ไปใช ้กับ End-user Application ได ้ทันที
โมเดลแมชชีนเลินนิงทีสอนในคอร์สนีทํางานได ้ในสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ดังนี End-user Application Architecture • ASP.NET Core web apps

& WebAPI services • ASP.NET web apps & WebAPI services • Azure Functions • Any other Azure app model app (server-side) •
.NET WPF desktop app • .NET WinForms desktop app • .NET Core console app • .NET Framework console app
Course outline วันที 1: ความรู ้พืนฐาน ML.NET • Introduction to ML.NET • ML.NET Hello world • Introduction to Data Science basic •
Create model using Azure ML • Introduction to AutoML • Introduction to ML.NET coding

วันที 2: วิธสี ร ้างML เพือพยากรณ์ราคาสินค ้าหรือ คําตอบทีเป็ นตัวเลขเชิงปริม าณ Regression/Predict continuous values •
นํ าข ้อมูลเข ้าจากไฟล์ CSV และ SQL Server • สร ้างดาต ้าเซตด ้วย IViewer • ทํา data cleansing, normalization • ทําโปรเจกต์เพือสร ้างโมเดล
ML • สร ้าง pipeline และ transformer • ทําโปรเจกต์เพือ train โมเดล ML • ทําเขียนโค ้ดเพือ save และ load โมเดล • ทําโปรเจกต์สว่ น Enduser Application

วันที 3: ทํา ML เพือวิเคราะห์ข ้อความ และการคัดกรองสแปม • วิธท
ี าํ ML เพือวิเคราะห์ user message ว่าเป็ นบวกหรือ ลบ
Classification/Categorization • วิธ ท
ี าํ ML เพือแยกแยะหมวดหมู่ของ message (divide customer feedback) • การคัดกรอง message
หรือ อีเมลทีเป็ นสแปม Spam detection
วันที 4: การทํา ML เพือหาสิงผิดปรกติ Anomaly Detection และ Recommendations • พยากรณ์ความผิดปรกติของยอดขายสินค ้า product
sales spike • จําแนกธุรกรรมทีทุจริตในการใช ้บัตรเครดิต Detect fraudulent • ทําระบบ Recommendations เพือแนะนํ าสินค ้า (ภาพยนตร์)
หมายเหตุ : ลําดับการสอนอาจไม่เรียงตามนีหรือ หลักสูตรอาจถูกเปลียนแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
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