
หลักสูตรพื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่อง 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับต่อการประมวลผลแบบปัญญาประดิษฐ์ ไม่เพียงแต่ต้อง

อาศัยพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธีที่มีความซับซ้อน หากแต่ผู ้พัฒนาโปรแกรมยังคงต้องมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning: ML) เพื่อให้ผู้พัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์สามารถจัดท า Data Exploration และ Data Pre-Processing กับชุดข้อมูลที ่เหมาะสม 

ตลอดจนเลือกวิธีการประมวลผลด้วย Data Mining Technique ที่เหมาะสมต่อวิธีการเรียนรู้ของเครื่องและ

ของข้อมูล จนกระท่ังได้รับผลลัพธ์จากการประมวลผลที่เกิดประโยชน์ต่อการน าข้อมูลไปใช้ 

 อนึ่ง หลักสูตรพื้นฐานการเรียนรู ้ของเครื ่อง จึงเหมาะสมกับผู้ที ่มีพื ้นฐานในการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในภาษาใดภาษาหนึ่ง และเหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ 

 หลักสูตรดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องและสามารถน า

แนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ผ่านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการ

เรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในระดับสูงต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเตรียมหลักสูตรทางด้าน AI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

3. ประโยชน์ 

3.1 เพ่ือจัดเตรียมก าลังคนทางด้าน AI ของประเทศ 

3.2 เพ่ือจัดเตรียมนักเรียนและนักศึกษาที่พร้อมต่อยอดในการศึกษาองค์ความรู้ทางด้าน AI ระดับสูง 

 

 

 

 

 



4. ผลลัพธ์ 

4.1 หลักสูตรในการเรียนทางด้าน AI ส าหรับนักเรียนมัธยมและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

5. ผลผลิต 

5.1 นักเรียนมัธยมในโรงเรียนน าร่องที่มีความรู้และทักษะทางด้าน AI 

5.2 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยน าร่องที่มีความรู้และทักษะทางด้าน AI 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนระดับมัธยมและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

7. หลักสูตรพื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่อง 

บทเรียน เนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1. บทบาทของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ 

1.1 ลักษณะเฉพาะของปัญญาประดิษฐ์ 
1.2 การประยุกต์ใช้หลักการของ
ปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยีรอบ ๆ ตัว 
1.3 อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ใน
ประเทศไทยและนานาชาติ 

1.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจ
ลักษณะเฉพาะของ
ปัญญาประดิษฐ์ 
1.2 ผู้เรียนรู้และเข้าใจการ
ประยุกต์ใช้หลักการของ
ปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยี
รอบ ๆ ตัว 
1.3 ผู้เรียนรู้และเข้าใจอนาคต
ของปัญญาประดิษฐ์ในประเทศ
ไทยและนานาชาติ 

2. หลักการเรียนรู้ของเครื่อง 2.1 หลักการเรียนรู้ของเครื่อง 
2.2 เทคนิคเหมืองข้อมูลที่ใช้หลักการ
เรียนรู้ของเครื่อง 
2.3 การประมวลผลโดยไม่ต้องสอน
เครื่องจักร 
2.4 เทคนิคเหมืองข้อมูลที่ใช้การ
ประมวลผลโดยไม่ต้องสอนเครื่องจักร 

2.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจหลักการ
เรียนรู้ของเครื่อง 
2.2 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิค
เหมืองข้อมูลที่ใช้หลักการเรียนรู้
ของเครื่อง 
2.3 ผู้เรียนรู้และเข้าใจการ
ประมวลผลโดยไม่ต้องสอน
เครื่องจักร 



2.4 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิค
เหมืองข้อมูลที่ใช้การประมวลผล
โดยไม่ต้องสอนเครื่องจักร 

3. ภาษาไพธอน 3.1 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
เพ่ือประมวลผลด้วย Linear 
Regression Model 
3.2 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
เพ่ือประมวลผลด้วย Decision Tree 
3.3 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
เพ่ือประมวลผลด้วย Association Rule 
Mining 
3.4 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
เพ่ือประมวลผลด้วย Cluster Analysis 
3.5 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
เพ่ือพัฒนาข้อมูลภาพนิทัศน์ (Data 
Visualization) 

3.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียน
โปรแกรมภาษาไพธอนเพ่ือ
ประมวลผลด้วย Linear 
Regression Model 
3.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียน
โปรแกรมภาษาไพธอนเพ่ือ
ประมวลผลด้วย Decision 
Tree 
3.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียน
โปรแกรมภาษาไพธอนเพ่ือ
ประมวลผลด้วย Association 
Rule Mining 
3.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียน
โปรแกรมภาษาไพธอนเพ่ือ
ประมวลผลด้วย Cluster 
Analysis 
3.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียน
โปรแกรมภาษาไพธอนเพ่ือ
พัฒนาข้อมูลภาพนิทัศน์ (Data 
Visualization) 

4. พื ้นฐานการประมวลผล
ภาพ 

4.1 การจ าแนกข้อมูลแบบสมการ
ถดถอย 
4.2 การเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วย
โครงข่ายประสาทเทียม  
4.3 การจ าแนกรูปภาพด้วยการจ าแนก
ข้อมูลแบบสมการถดถอย 
4.4 การจ าแนกลายมือ 
4.5 การทดลองแยกประเภทรูปภาพ
ชายหญิง 

4.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจการ
จ าแนกข้อมูลแบบสมการ
ถดถอย 
4.2 ผู้เรียนสามารถเขียน
โปรแกรมการเรียนรู้แบบ
อัตโนมัติด้วยโครงข่ายประสาท
เทียม  
4.3 ผู้เรียนสามารถเขียน
โปรแกรมการจ าแนกรูปภาพ



ด้วยการจ าแนกข้อมูลแบบ
สมการถดถอย 
4.4 ผู้เรียนสามารถเขียน
โปรแกรมการจ าแนกลายมือ 
4.5 ผู้เรียนสามารถเขียน
โปรแกรมการทดลองแยก
ประเภทรูปภาพชายหญิง 

5. การตรวจจับใบหน้า 5.1 ขั้นตอนวิธี K-Means 
5.2 การแยกแยะคุณสมบัติใบหน้าจาก
รูปภาพ 
5.3 การแยกกลุ่มรูปภาพในอัลบั้ม 

5.1 ผู้เรียนสามารถเขียนขั้นตอน
วิธี K-Means ได้ 
5.2 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีในการแยกแยะ
คุณสมบัติใบหน้าจากรูปภาพ 
5.3 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีในการแยกลุ่มรูปภาพ
ในอัลบั้ม 

6. การประมวลผลเสียง 6.1 คุณสมบัติของเสียงและการบันทึก 
6.2 หลักการตรวจจับค าพูด 
6.3 การควบคุมเสียง 

6.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของเสียงและการ
บันทึก 
6.2 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการตรวจจับค าพูด 
6.3 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการควบคุมเสียง 

 

 

 


