ที่ ศธ ๐๕๔๔.๑๓/๒

สำนักคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
๓๔๐ ถนนสุรนำรำยณ์
อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
๓๐๐๐๐
๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์และขอเชิญบุคลำกรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคนิคกำร
วิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่และกำรทำเหมืองข้อมูล
เรียน
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. โครงกำรอบรม
จำนวน ๑
ฉบับ
๒. กำหนดกำร
จำนวน ๑
ฉบับ
๓. ใบประชำสัมพันธ์โครงกำร
จำนวน ๑
ฉบับ
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ได้จัดทำโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฎิบัติกำรกำร
วิเครำะห์ข้อมูลและกำรทำเหมืองข้อมูล เพื่อส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่
(Big Data) กำรทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) กำรประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่องำนวิจัย และกำรประยุกต์ใช้ใน
หน่ ว ยงำน วิทยำกำรข้อมูล (Data Science) และกำรเขี ยนภำษำอำร์ (R Language) ระหว่ำงวันที่ ๓ เมษำยน
ถึง วัน ที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ณ ศูน ย์ กำรเรียนรู้เทคโนโลยีส ำรสนเทศ (IT Learning Center) อำคำรบูรณ
วิทยำกำร (อำคำร ๒๗ ชั้น ๑) สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ประกอบด้วย ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7
(ขั้นพื้นฐำนและปำนกลำง)
อบรมระหว่ำง วันที่ ๓ ถึง ๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนกำรวิจัยเชิงประยุกต์
โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปำนกลำงและสูง)
อบรมระหว่ำง วันที่ ๒๔ ถึง ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. กำรเขียนโปรแกรมภำษำอำร์ (R language) สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data analytics) และ
วิทยำกำรข้อมูล (Data science) : R programming for data analytics (ขั้นปำนกลำงและสูง)
อบรมระหว่ำง วันที่ ๒๙ ถึง ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ในกำรนี้ ส ำนั กคอมพิว เตอร์ มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ นครรำชสี มำ จึงขอควำมอนุเครำะห์ ประชำสั มพันธ์
โครงกำรและขอเชิญบุคลำกรที่สนใจสมัครเข้ำร่วมกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรทั้ง ๓ หลักสูตร (รำยละเอียด
ดัง เอกสำรที่ แ นบ ๑) รั บ สมั ค รตั้ง แต่ บั ด นี้ เ ป็น ต้ น ไป ค่ำ ลงทะเบี ยนหลั ก สู ต รละ ๔,๐๐๐ บำท ส ำหรั บ ท่ ำ นที่
ลงทะเบียนและชำระเงิ นก่อนวั นที่ ๑๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่ำลงทะเบียนลดเหลือ หลักสูตรละ ๓,๕๐๐ บำท
ส ำหรั บ ค่ำ ลงทะเบี ย นและค่ำใช้จ่ ำยในกำรเดินทำง ผู้ เข้ำร่ ว มอบรมสำมำรถเบิ กได้จำกต้ นสั งกัด ตำมระเบีย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรฝึกอบรม ผู้สนใจสำมำรถสมัครลงทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์หรืออ่ำนรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.ittrain.nrru.ac.th หรือติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งนภำ สวัสดี เบอร์โทร
๐๔๔-๐๐๙-๐๐๙ ต่อ ๒๗๒๓
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม และช่วยประชำสัมพันธ์จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

งำนฝึกอบรมและบริกำร สำนักคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
โทร ๐๔๔-๐๐๙-๐๐๙ ต่อ ๒๗๒๓
โทรสำร ๐๔๔-๒๔๗๐๕๔

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เปรมวิทย์ ท่อแก้ว)
ผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์

โครงกำรบริกำรวิชำกำรสำหรับบุคคลภำยนอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ เป็นหน่วยงำนที่ มีหน้ำที่สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน ให้กำรบริกำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยให้ แก่ นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัย รวมทั้ง ให้บริกำรถ่ำยทอดด้ำนรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่ บุคลำกรภำยนอกและชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถปรับใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เป็น กำรส่งเสริม สั งคมแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่กำรพัฒ นำที่ยั่งยืนต่อไป ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ จึงได้จัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรสำหรับบุคคลภำยนอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำน บุ ค ลำกรและชุ ม ชน ตำมพั น ธกิ จ ของส ำนั ก
คอมพิวเตอร์
๒. รำยละเอียดหลักสูตร (ขอยกเลิกหลักสูตรหำกมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน)
หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7
(ขั้นพื้นฐำนและปำนกลำง)
วิทยำกร

ดร. เอกสิทฺธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (RapidMiner Certificate ระดับ Analyst)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้อบรมสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7
๒. เพื่อให้ผู้อบรมสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและนำไปสู่กำรค้นพบองค์
ควำมรู้ใหม่ในฐำนข้อมูล (Knowledge Discovery Database : KDD)
คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรอบรม
ผู้ที่มีพื้นฐำนด้ำนคอมพิวเตอร์
เนื้อหำหลักสูตร
อบรมวันที่ ๑
๑. ทบทวนกำรจำแนกประเภทข้อมูล (classification)
๒. กำรวัดประสิทธิภำพของโมเดลที่สร้ำงขึ้นด้วยตัววัดต่ำงๆ เช่น confusion matrix, precision, recall,
accuracy, ROC
๓. กำรแบ่งข้อมูลมำทดสอบประสิทธิภำพ เช่น กำรทำ cross-validation
๔. ทบทวนเทคนิคกำรสร้ำงโมเดล Decision Tree, NaiveBayes, k-Nearest Neighbours, Neural
Network
๕. workshop กำรสร้ำงโพรเซสใน RapidMiner Studio 7 เพื่อเลือกโมเดลที่เหมำะสมที่สุดกับชุดข้อมูล
๖. กำรใช้งำน R และ RStudio เบื้องต้น
๗. แนะนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของ R เช่น vector, list, data frame
๘. กำรติดตั้ง package เพิ่มใน R
๙. กำรเขียนโปรแกรมภำษำ R เบื้องต้น และกำรเขียนฟังก์ชัน (function) เพิ่มเติมใน R
๑๐. กำรสร้ำงกรำฟแบบต่ำงๆ ด้วย package ggplot๒
๑๑. กำรสร้ำงโมเดลใน R

อบรมวันที่ ๒
๑. ติดตั้ง R Extension ใน RapidMiner Studio 7 และทดสอบกำรใข้งำน
๒. กำรจำแนกประเภทข้อมูลที่เป็นแบบ imbalanced data โดยใช้เทคนิค
๓. กำร undersampling
๔. กำร oversampling
๕. กำรสร้ำงโมเดลด้วยวิธี cost sensitive
๖. Workshop กำรจำแนกประเภทข้อมูล imbalanced data ด้วย RapidMiner Studio ๗ และ R
๗. กำรคัดเลือกแอตทริบิวต์ (attribute selection) โดยใช้เทคนิค
๘. Filter-based โดยกำรคำนวณหำค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอตทริบิวต์กับลำเบลคำตอบ
๙. Wrapper-based โดยกำรสร้ำงโมเดลเพื่อวัดประสิทธิภำพของแอตทริบิวต์
๑๐. วิธีกำร Forward Selection
๑๑. วิธีกำร Backward Elimination
๑๒. วิธีกำร Evolutionary Selection
๑๓. ติดตั้ง package สำหรับกำรคัดเลือกแอตทริบิวต์เพิ่มเติม
๑๔. Workshop กำรคัดเลือกแอตทริบิวต์ด้วย RapidMiner Studio 7
อบรมวันที่ ๓
๑. กำรจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีกำร Ensemble โดยใช้
๒. เทคนิคกำรสร้ำงโมเดล ensemble แบบ vote
๓. เทคนิค Bootstrap Aggregating (Bagging)
๔. เทคนิค Random Forest
๕. เทคนิค Boosting
๖. Workshop กำรคัดเลือกแอตทริบิวต์ด้วย RapidMiner Studio 7
๗. กำรหำค่ำพำรำมิเตอร์ที่เหมำะสมสำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล ด้วย RapidMiner Studio 7 โดยมี
ตัวอย่ำง
๘. กำรหำค่ำ learning rate และ จำนวนโหนดใน hidden layer ที่เหมำะสม
๙. กำรหำค่ำ weight ที่เหมำะสมสำหรับกำรเลือกแอตทริบิวต์
๑๐. กำรสร้ำงโมเดลเปรียบเทียบและช่วยแนะนำโมเดลที่เหมำะสมด้วยวิธีกำร meta-learning และ
ตัวอย่ำงกำรทำงำนใน ด้วย RapidMiner Studio 7
ระยะเวลำ
๓ วัน ระหว่ำงวันที่ ๓ ถึง ๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวนผู้เข้ำอบรม ๔๐ คน
ค่ำลงทะเบียน
ท่ำนละ ๔,๐๐๐ บำท
หลักสูตรที่ ๒ หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนกำรวิจัยเชิง
ประยุกต์โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปำนกลำงและสูง)
วิทยำกร

ดร. เอกสิทฺธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (RapidMiner Certificate ระดับ Analyst)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ ผู้ อบรมสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล ด้วยเทคนิคกำรจำแนกประเภทข้อมูล (classification) โดย
ซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 ในขั้นปำนกลำงถึงขั้นสูงได้
๒. เพื่อให้ผู้อบรมสำมำรถเขียนโปรแกรมภำษำอำร์ สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลและวิทยำกำรข้อมูล
๓. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและนำไปสู่กำรค้นพบ
องค์ควำมรู้ใหม่ในฐำนข้อมูล (Knowledge Discovery Database : KDD)

กลุ่มเป้ำหมำย
๑. นิสิต/นักศึกษำที่สนใจกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining และ open source software
RapidMiner Studio 7
๒. อำจำรย์มหำวิทยำลัยที่ต้องกำร update ควำมรู้ทำงด้ำน Data Mining และเรียนรู้กำรใช้งำน
ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่ดีขึ้น
๓. บุคลำกรทำงด้ำน IT ที่ต้องกำรเพิ่มทักษะทำง Data Mining
๔. หน่วยงำนหรือองค์กรที่ต้องกำรนำเทคนิค Data Mining และ open source software
RapidMiner Studio 7 ไปใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ภำยในองค์กรหรือทดแทน commercial
software
๕. ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและย่อม (SME) ที่ต้องกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำหรือกำรซื้อขำย
สินค้ำ
เนื้อหำหลักสูตร
อบรมวันที่ ๑
๑. ทบทวนกำรจำแนกประเภทข้อมูล (classification)
๒. กำรวัดประสิทธิภำพของโมเดลที่สร้ำงขึ้นด้วยตัววัดต่ำงๆ เช่น confusion matrix, precision,
recall, accuracy, ROC
๓. กำรแบ่งข้อมูลมำทดสอบประสิทธิภำพ เช่น กำรทำ cross-validation
๔. ทบทวนเทคนิคกำรสร้ำงโมเดล Decision Tree, NaiveBayes, k-Nearest Neighbours, Neural
Network
๕. workshop กำรสร้ำงโพรเซสใน RapidMiner Studio 7 เพื่อเลือกโมเดลที่เหมำะสมที่สุดกับชุด
ข้อมูล
๖. กำรใช้งำน R และ RStudio เบื้องต้น
- แนะนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของ R เช่น vector, list, data frame
- กำรติดตั้ง package เพิ่มใน R
- กำรเขียนโปรแกรมภำษำ R เบื้องต้น และกำรเขียนฟังก์ชัน (function) เพิ่มเติมใน R
- กำรสร้ำงกรำฟแบบต่ำงๆ ด้วย package ggplot
- กำรสร้ำงโมเดลใน R
อบรมวันที่ ๒
๑. ติดตั้ง R Extension ใน RapidMiner Studio 7 และทดสอบกำรใข้งำน
๒. กำรจำแนกประเภทข้อมูลที่เป็นแบบ imbalanced data โดยใช้เทคนิค
- กำร undersampling
- กำร oversampling
- กำรสร้ำงโมเดลด้วยวิธี cost sensitive
๓. Workshop กำรจำแนกประเภทข้อมูล imbalanced data ด้วย RapidMiner Studio 7 และ R
๔. กำรคัดเลือกแอตทริบิวต์ (attribute selection) โดยใช้เทคนิค
- Filter-based โดยกำรคำนวณหำค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอตทริบิวต์กับลำเบลคำตอบ
- Wrapper-based โดยกำรสร้ำงโมเดลเพื่อวัดประสิทธิภำพของแอตทริบิวต์
- วิธีกำร Forward Selection
- วิธีกำร Backward Elimination
- วิธีกำร Evolutionary Selection
๕. Workshop กำรคัดเลือกแอตทริบิวต์ด้วย RapidMiner Studio 7

อบรมวันที่ ๓
๑. กำรจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีกำร Ensemble โดยใช้
- เทคนิคกำรสร้ำงโมเดล ensemble แบบ vote
- เทคนิค Bootstrap Aggregating (Bagging)
- เทคนิค Random Forest
๒. Workshop กำรคัดเลือกแอตทริบิวต์ด้วย RapidMiner Studio 7
๓. กำรหำค่ำพำรำมิเตอร์ที่เหมำะสมสำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล ด้วย RapidMiner Studio 7 โดยมี
ตัวอย่ำง
- กำรหำค่ำ learning rate และ จำนวนโหนดใน hidden layer ที่เหมำะสม
- กำรหำค่ำ weight ที่เหมำะสมสำหรับกำรเลือกแอตทริบิวต์
๔. กำรสร้ำงโมเดลเปรียบเทียบและช่วยแนะนำโมเดลที่เหมำะสมด้วยวิธีกำร meta-learning และ
ตัวอย่ำงกำรทำงำนใน ด้วย RapidMiner Studio 7
ระยะเวลำ
๓ วัน ระหว่ำงวันที่ ๒๔ ถึง ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวนผู้เข้ำอบรม ๔๐ คน
ค่ำลงทะเบียน
ท่ำนละ ๔,๐๐๐ บำท
หลักสูตรที่ ๓ หลักสูตรกำรเขียนโปรแกรมภำษำอำร์ (R language) สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล(Data
analytics) และวิทยำกำรข้อมูล(Data science) : R programming for data analytics
(ขั้นปำนกลำงและสูง)
วิทยำกร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบสำมำรถเขียนโปรแกรมภำษำอำร์ สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลและวิทยำกำรข้อมูล
๒. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและนำไปสู่กำรค้นพบ
องค์ควำมรู้ใหม่ในฐำนข้อมูล (Knowledge Discovery Database : KDD)
คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรอบรม
ผู้ที่มีพื้นฐำนด้ำนคอมพิวเตอร์ สนใจด้ำนสถิติเบื้องต้นและกำรทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
เนื้อหำหลักสูตร
๑. แนะนำภำษำอำร์ กำรติดตั้งภำษำอำร์ และกำรติดตั้งแพคเกจ (Packgage)
๒. พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำอำร์ ได้แก่ รูปแบบกำรเขียนคำสั่ง คำสั่งของระบบที่น่ำสนใจ
และกำรเขียนนิพจน์ทำงคณิตศำสตร์
๓. ชนิดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลชนิดเวกเตอร์(Vector) กำรกระทำกับข้อมูลเวกเตอร์ กำรสร้ำงลำดับข้อมูล
เมตริกซ์และอำร์เรย์(Matrix and Array) ดำตำเฟรม (Data frame) และฟังก์ชันพื้นฐำนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลชนิดต่ำงๆ
๔. กำรเขียนคำสั่งควบคุมลำดับกำรทำงำน (Control statement)
๕. กำรใช้ฟังก์ชันที่สำคัญ ได้แก่ ฟังก์ชันทำงสถิติ ฟังก์ชันด้ำนเวกเตอร์และกำรคำนวณและฟังก์ชันกำร
คำนวนเมตริกซ์
๖. กำรสร้ำงฟังก์ชัน (User define function)
๗. กำรสร้ำงกรำฟ
๘. กำรนำเข้ำ/ส่งออกข้อมูลและกำรสำรวจ
๙. กำรจำแนกข้อมูล (Classification)
๑๐. กำรจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering)
๑๑. กำรพยำกรณ์อนุกรมเวลำ (Time series forecasting)
๑๒. กำรสร้ำงกฎควำมสัมพันธ์ (Association rules)

ระยะเวลำ
๓ วัน ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวนผู้เข้ำอบรม ๔๐ คน
ค่ำลงทะเบียน
ท่ำนละ ๔,๐๐๐ บำท
๔. สถำนที่อบรม
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Learning Center) อำคำรบูรณวิทยำกำร (อำคำร
๒๗ ชั้น ๑) สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
๕. กำรรับสมัคร
๑. สมัครด้วยตนเองที่ งำนฝึกอบรมและบริกำรวิชำกำร สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ นครรำชสีมำ
อำคำรบูรณวิทยำกำร (อำคำร ๒๗ ชั้น ๒) เลขที่ ๓๔๐ ถ.สุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
๓๐๐๐๐
๒. สมัครลงทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์ได้ที่ www.ittrain.nrru.ac.th
๖. ค่ำลงทะเบียน
• ค่ำลงทะเบียน หลักสูตรละ ๔,๐๐๐ บำท/ท่ำน
• สำหรับท่ำนที่ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ ๑๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดเหลือ ๓,๕๐๐ บำท/ท่ำน
• รำคำนี้รวมอำหำรกลำงวัน และอำหำรว่ำงทั้ง ๓ วันของกำรอบรม
• ผู้เข้ำอบรมจะได้รับ
๑) กระเป๋ำเป้ IT TRAINING
๒) หนังสือประกอบกำรฝึกอบรม
๓) flash drive card 8 GB พร้อมข้อมูลที่ใช้ในกำรอบรม
๔) เกียรติบัตร
๗. วิธีกำรชำระเงิน
๑. ชำระเงินด้วยตัวเองที่
งำนฝึกอบรมและบริกำรวิชำกำร สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ อำคำรบูรณ
วิทยำกำร (อำคำร ๒๗ ชั้น ๒) เลขที่ ๓๔๐ ถ.สุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ ๓๐๐๐๐
๒.ชำระเงินทำงธนำคำรได้ที่
๒.๑ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
ชื่อบัญชี นำงสำยสุนีย์ จับโจร เลขบัญชี ๔๑๙-๑-๗๓๓๑๑-๔
๒.๒ ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
ชื่อบัญชี นำงสำยสุนีย์ จับโจร เลขบัญชี ๙๘๕-๒-๑๙๑๗๔-๘
๓. ยืนยันกำรชำระเงิน

หลังจำกชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณำแจ้งยอดเงินชื่อที่ใช้ในกำรลงทะเบียน วันเวลำในกำรชำระเงิน ที่
โทร ๐๙๓-๓๒๘-๘๙๗๓ (คุณเหน่ง) หรือ ที่เบอร์ ๐๔๔-๐๐๙-๐๐๙ ต่อ ๒๗๒๓ และส่งหลักฐำนกำรโอนมำที่
Line ID : Neng_naka

๘. ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม
คุณรุ่งนภำ สวัสดี
งำนฝึกอบรมและบริกำรวิชำกำร อำคำรบูรณวิทยำกำร (อำคำร ๒๗ ชั้น ๒)
สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙-๐๐๙ ต่อ ๒๗๒๓
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ittrain.nrru.ac.th

กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7
(ขั้นพื้นฐำนและปำนกลำง)
ระหว่ำงวันที่ ๓ – ๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้อง ๒๗.๐๑.๐๑ (IT Learning Center) อำคำรบูรณวิทยำกำร (อำคำร ๒๗ ชั้น ๑)
วิทยำกร : ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ
*************************************************
วันจันทร์ที่ ๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ พร้อมถ่ำยรูปหมู่
๐๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น. กำรบรรยำย “กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining และกำรใช้ประโยชน์ใน
งำนวิจัย”
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
กำรแปลงข้อมูลด้วยเทคนิค discretization แบบกำหนดช่วงเองหรือแบบอัตโนมัติ
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กำรเขียนไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบของ Excel และ CSV ,กำรค้นหำข้อมูลที่ผิดพลำด
(missing value) และแทนที่ด้วยค่ำที่กำหนดเองหรือค่ำทำงสถิติ
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. กำรแปลงข้อมูลจำกฐำนข้อมูล relation database ให้เป็นฐำนข้อมูล transaction
database ,Workshop กำรแบ่งกลุ่มข้อมูลทำงด้ำนกำรศึกษำและกำรแพทย์ด้วย
RapidMiner Studio 7
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ
วันอังคำรที่ ๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. บรรยำย “กำรจำแนกประเภทข้อมูล (classification) เทคนิค Linear Regression
และกำรประยุกต์ใช้งำน ”
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. กำรใช้งำน Decision Tree ใน RapidMiner Studio 7 ,เทคนิค Neural Networks
และกำรประยุกต์ใช้งำน
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ

กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (ต่อ)
กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7
(ขั้นพื้นฐำนและปำนกลำง)
********************************************
วันอังคำรที่ ๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กำรใช้งำน SVM ใน RapidMiner Studio 7
Workshop กำรจำแนกประเภทข้อมูลในงำนด้ำนต่ำงๆ
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. กำรคัดเลือกแอตทริบิวต์ (attribute selection) และกำรประยุกต์ใช้ในกำรจำแนก
ประเภทข้อมูล , Workshop กำรจำแนกประเภทข้อมูลแบบหลำยลำเบล
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)
วันพุธที่ ๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของโมเดลจำกเทคนิค classification ต่ำงๆ และ t-test
แนะนำเทคนิคกำรหำวิธี classification ที่เหมำะสมสำหรับข้อมูลแต่ละชุด (metalearning)
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. แนะนำกำรทำ Text Mining ด้วย RapidMiner Studio 7 ,Workshop กำรจำแนก
ข้อควำมที่เป็น spam จำก SMS
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. Workshop กำรแบ่งกลุ่มข้อมูลจำกข้อควำมรีวิว (Review), Workshop กำรหำกฏ
ควำมสัมพันธ์จำกข้อควำมรีวิว
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. แนะนำกำรทำ Image Mining ด้วย RapidMiner Studio 7 , Workshop กำรจำแนก
รูปภำพออกเป็นประเภทต่ำงๆ
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ำอบรมและพิธีปิดกำรอบรม

กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนกำรวิจัยเชิงประยุกต์โดย
ซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปำนกลำงและสูง)
ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้อง ๒๗.๐๑.๐๑ (IT Learning Center) อำคำรบูรณวิทยำกำร (อำคำร ๒๗ ชั้น ๑)
วิทยำกร : ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ
*************************************************
วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ พร้อมถ่ำยรูปหมู่
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. กำรวัดประสิทธิภำพของโมเดลที่สร้ำงขึ้นด้วยตัววัดต่ำงๆ เช่น confusion matrix,
precision, recall, accuracy, ROC
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. กำรแบ่งข้อมูลมำทดสอบประสิทธิภำพ เช่น กำรทำ cross-validation
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ทบทวนเทคนิคกำรสร้ำงโมเดล Decision Tree, NaiveBayes, k-Nearest
Neighbours, Neural Network
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. workshop กำรสร้ำงโพรเซสใน RapidMiner Studio ๗ เพื่อเลือกโมเดลที่เหมำะสม
ที่สุดกับชุดข้อมูล, กำรใช้งำน R และ RStudio เบื้องต้น
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)
วันอังคำรที่ ๒๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ติดตั้ง R Extension ใน RapidMiner Studio ๗ และทดสอบกำรใข้งำน
กำรจำแนกประเภทข้อมูลที่เป็นแบบ imbalanced data โดยใช้เทคนิค
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. Workshop กำรจำแนกประเภทข้อมูล imbalanced data ด้วย RapidMiner Studio
๗ และ R
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)

กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (ต่อ)
หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนกำรวิจัยเชิงประยุกต์โดย
ซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปำนกลำงและสูง)
***********************

วันอังคำรที่ ๒๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กำรคัดเลือกแอตทริบิวต์ (attribute selection) โดยใช้เทคนิค
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. Workshop กำรคัดเลือกแอตทริบิวต์ด้วย RapidMiner Studio 7
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ
วันพุธที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กำรจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีกำร Ensemble โดยใช้
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ (สอบได้เป็น Certified RapidMiner Analyst)
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. Workshop กำรคัดเลือกแอตทริบิวต์ด้วย RapidMiner Studio 7
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กำรหำค่ำพำรำมิเตอร์ที่เหมำะสมสำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล ด้วย RapidMiner Studio
7 โดยมีตัวอย่ำง
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. กำรสร้ำงโมเดลเปรียบเทียบและช่วยแนะนำโมเดลที่เหมำะสมด้วยวิธีกำร
meta-learning และตัวอย่ำงกำรทำงำนใน ด้วย RapidMiner Studio 7
โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ำอบรมและพิธีปิดกำรอบรม

กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร กำรเขียนโปรแกรมภำษำอำร์ (R language) สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data analytics)
และวิทยำกำรข้อมูล (Data science) : R programming for data analytics an data science
(ขั้นปำนกลำงและสูง)
ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้อง ๒๗.๐๑.๐๑ (IT Learning Center) อำคำรบูรณวิทยำกำร (อำคำร ๒๗ ชั้น ๑)
วิทยำกร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
*************************************************
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ พร้อมถ่ำยรูปหมู่
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. บรรยำย “ภำษำอำร์ กำรติดตั้งภำษำอำร์ และกำรติดตั้งแพคเกจ(Packgage)”
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำอำร์ ได้แก่ รูปแบบกำรเขียนคำสั่ง คำสั่งของระบบที่
น่ำสนใจ และกำรเขียนนิพจน์ทำงคณิตศำสตร์ (ต่อ)
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำอำร์ ได้แก่ รูปแบบกำรเขียนคำสั่ง คำสั่งของระบบที่
น่ำสนใจ และกำรเขียนนิพจน์ทำงคณิตศำสตร์ (ต่อ)
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. กำรกระทำกับข้อมูลเวกเตอร์ กำรสร้ำงลำดับข้อมูล เมตริกซ์และอำร์เรย์(Matrix and
Array) ดำตำเฟรม (Data frame) และฟังก์ชันพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลชนิดต่ำงๆ
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
วันอังคำรที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กำรเขียนคำสั่งควบคุมลำดับกำรทำงำน(Control statement)
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. กำรใช้ฟังก์ชันที่สำคัญ ได้แก่ ฟังก์ชันทำงสถิติ ฟังก์ชันด้ำนเวกเตอร์และกำรคำนวณและ
ฟังก์ชันกำรคำนำณเมตริกซ์
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (ต่อ)
หลักสูตร กำรเขียนโปรแกรมภำษำอำร์ (R language) สำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data analytics)
และวิทยำกำรข้อมูล (Data science) : R programming for data analytics an data science
(ขั้นปำนกลำงและสูง)
************************************************

วันอังคำรที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กำรสร้ำงฟังก์ชัน(User define function)
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. กำรสร้ำงกรำฟ
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
วันพุธที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กำรนำเข้ำ/ส่งออกข้อูลแลพกำรส
มู
ำรวจ
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. กำรจำแนกข้อมูล(Classification), กำรจัดกลุ่มข้อมูล(Clustering)
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กำรพยำกรณ์อนุกรมเวลำ(Time series forecasting)
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. กำรสร้ำงกฏควำมสัมพันธ์(Association rules)
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รณชัย ชื่นธวัช
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ำอบรมและพิธีปิดกำรอบรม

