
หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้ ความสามารถในการแยกแยะและปรับแต่ง

ขั้นตอนวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเป็นเรื่องที่ไม่อาจละเลยได้ แม้ว่าในหลายหลักสูตรจะได้กล่าวถึงการ

ประมวลผลข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ที่ใช้ขั้นตอนวิธีของปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการของ

โปรแกรม หากแต่ยังขาดการท าความเข้าใจในขั้นตอนวิธีแต่ละแบบรวมถึงขาดการสื่อสารเกี่ยวกับการปรับแต่ง

ขั้นตอนวิธีแต่ละแบบให้เหมาะสมกับงานแต่ละงาน ดังนั้นหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงจึงถูกออกแบบมา

ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ต้องการเติมเต็มความความรู้ตนตนเองและพัฒนาทักษะในการพัฒนาเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ในระดับที่สูงขึ ้น ตลอดจนเพื่อให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะของ

ตนเองหรือแม้กระท่ังการเปลี่ยนสายวิชาชีพ ได้เข้าสู่การอบรมในหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 

 ผู้ผ่านการอบรมจากหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นผู้ที่แข็งแรงด้วยองค์ความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์และ

พร้อมน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเตรียมหลักสูตรทางด้าน AI ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 

2.2 เพ่ือเตรียมหลักสูตรทางด้าน AI ให้กับผู้ที่ต้องการ Re-Skill และ Up-Skill 

 

3. ประโยชน์ 

3.1 เพ่ือจัดเตรียมก าลังคนทางด้าน AI ของประเทศ 

3.2 เพ่ือจัดเตรียมนักเรียนและนักศึกษาทีม่ีความแข็งแกร่งในองค์ความรู้ด้าน AI 

3.3 เพ่ือจัดเตรียมช่องทางให้กับวัยท างานที่ต้องการ Re-Skill และ Up-Skill 

 

4. ผลลัพธ์ 

4.1 หลักสูตรในการเรียนทางด้าน AI ส าหรับนักเรียนมัธยมและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

4.2 หลักสูตรในการเรียนทางด้าน AI ส าหรับวัยท างานที่ต้องการ Re-Skill และ Up-Skill 

 

5. ผลผลิต 

5.1 นักเรียนมัธยมในโรงเรียนน าร่องที่มีความรู้และทักษะทางด้าน AI 



5.2 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยน าร่องที่มีความรู้และทักษะทางด้าน AI 

5.3 ผู้ที่ท างานในหน่วยงานน าร่องที่มีความรู้และทักษะทางด้าน AI 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนระดับมัธยมและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนวัยท างานในภาคอุตสาหกรรม 

7. หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 

บทเรียน เนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. การแยกประเภท 1.1 การใช้เซ็นเซอร์ส าหรับการแยก
ประเภทชุดข้อมูลดอกไอริช 
1.2 การใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชิน
ส าหรับการแยกประเภทชุดข้อมูลดอก
ไอริช 
1.3 การทดสอบและประยุกต์ใช้การ
แยกประเภท 

1.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนพ้ืนฐานของการแยก
ประเภทแบบไบนารี 
1.2 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
เมธถอดพ้ืนฐานของการสกัด
ฟีเจอร์ 
1.3 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
เวคเตอร์และสเปซ 
1.4 ผู้เรียนเข้าใจความส าคัญ
ของขั้นตอนวิธีส าหรับการแยก
ประเภท 
1.5 ผู้เรียนสามารถค านวณ
เวคเตอร์ได้ 
1.6 ผู้เรียนสามารถใช้สมการ
ถดถอยและการปรับแต่ง
พารามิเตอร์ได้ 
1.7 ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของลอสฟังค์ชั่นในการ
สอนให้เครื่องจักรสามารถแยก
ประเภทได้ 
1.8 ผู้เรียนสามารถใช้นอร์มอล
ไลเซชั่นฟังก์ชั่นและเข้าใจ



บทบาทของการกระจายความ
เป็นไปได้ 
1.9 ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและขั้นตอนของการ
ตรวจจับใบหน้าและโรคมะเร็ง 

2. การเรียนรู้เชิงลึกและการ
จ าแนกรูปภาพ 

2.1 การแยกแยะรูปภาพกับฟีเจอร์
รูปภาพ 
2.2 การแยกแยะรูปภาพกับเครือข่าย
นิวรอนเชิงลึก 

2.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการ
วิเคราะห์รูปภาพของ
คอมพิวเตอร์ 
2.2 ผู้เรียนเข้าใจวิธีการท างาน
ของเครือข่ายนิวรอนเชิงลึก 
2.3 ผู้เรียนเข้าใจความได้เปรียบ
ของการสกัดฟีเจอร์รูปภาพโดย
การใช้เครือข่ายนิวรอนเชิงลึก 
2.4 ผู้เรียนสามารถสกัดฟีเจอร์
รูปภาพโดยใช้เครือข่ายนิวรอน
เชิงลึก 
2.5 ผู้เรียนสามารถแยกแยะ
รูปภาพโดยใช้เครือข่ายนิวรอน
เชิงลึก 

3. การเรียนรู้เกี่ยวกับออดิโอ้ 3.1 การสังเกตการ์คลื่นเสียงและเสียง
ดิจิทัล 
3.2 การใช้สเปคโตแกรมส าหรับการ
วิเคราะห์ดนตรี 
3.3 การท าความเข้าใจกับ MFCC 
ฟีเจอร์ 
3.4 การแยกแยะชนิดโดยใช้ MFCC 
ฟีเจอร์และเครือข่ายนิวรอน 

3.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะของเสียง 
3.2 ผู้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการที่
เครื่องจักรสามารถเข้าใจเสียง 
3.3 ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม
ดนตรีที่ใช้ส าหรับการค้นคืน
ข้อมูลเสียง 
 

4 .  ก า ร ท  า ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ
เกี่ยวกับวิดิโอ 

4.1 ออฟติคอลโฟลว์ในวิดิโอ 
4.2 การใช้ฮิสโตแกรมออฟติคอลโฟลว์
ส าหรับการจ าแนกพฤติกรรม 
4.3 การใช้ระบบเครือข่ายนิวรอนแบบ
แบบฉลาดในการแยกแยกพฤติกรรม 

4.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจ
ความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ระหว่างวิดิโอและรูปภาพ 



4.2 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมในการสกัดฟีเจอร์
จากวิดิโอ 
4.3 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ความได้เปรียบและเสียเปรียบ
ของการจัดเตรียมข้อมูลในแต่ละ
รูปแบบ 

5. การจ าแนกรูปภาพที่เป็น
ใบหน้าคน 

5.1 ขั้นตอนวิธี K-Means 
5.2 การสกัดฟีเจอร์ในรูปภาพ 
5.3 การจัดกลุ่มรูปภาพใบหน้า 

5.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด
ของการเรียนรู้ของเครื่องจักร
และการไม่สอนเครื่องจักรให้
ประมวลผล 
5.2 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ความแตกต่างของการแยก
ประเภทกับการจัดกลุ่ม 
5.3 ผู้เรียนเข้าใจกับพ้ืนฐานของ
การจัดกลุ่มด้วย K-Means 
5.4 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ใบหน้าได้ 
5.5 ผู้เรียนเข้าใจกับการ
จัดเตรียมข้อมูลจากข้อมูลการ
ตรวจสอบใบหน้า การแก้ไข
ใบหน้าและการสกัดฟีเจอร์ 
5.6 ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่าง
ของการน าการแยกประเภทและ
การจัดกลุ่มไปใช้งาน 

6. ตัวหนังสือ 6.1 การสกัดฟีเจอร์ตัวหนังสือ 
6.2 การค้นพบหัวข้อของเนื้อหา 

6.1 ผู้เรียนเข้าใจวิธีการที่
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ตัวหนังสือ 
และเข้าใจวีการที่คอมพิวเตอร์
สกัดรูปแบบของตัวหนังสือ 
6.2 ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกกลุ่มตัวหนังสือและการ
วิเคราะห์ทางสถิติ 



 

 

 


