
ดร.ปกรณ ยุบลโกศล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



คณิตศาสตร 

+

Programming
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ความทาทายในการสอน AI

ชองวางทีก่วางมาก
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ชุดเครื่องมือที่เหมาะสม
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แนวทางการสอน AI

Input Output

มอง AI เปนกลองดาํ

เนนใหผูเรียนรูจักพฤติกรรมของกลองดาํ 

ผานการเลนและสงัเกต input และ output
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“ AI คืออะไรที่หยั่งรากลึกยิ่งกวา ไฟฟาและไฟ ”
                                                                      -- Sundar Pichai, CEO Google               

“ AI อันตรายย่ิงกวาระเบิดปรมาณูมากนัก ”
-- Elon Musk, CEO Tesla, SpaceX

“ ป 2030 จีนจะเปนผูเลนหลักในอตุสาหกรรม AI ของโลก ”

 -- Eric Schmidt, CEO Microsoft 
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ไมมีใครรูวา AI 

จะไปถึงไหน

เตรียมความพรอมให

รูเทาทนัและทํางาน

รวมกับ AI ไดใน

อนาคต
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ปญญาประดิษฐ

คืออะไร ?
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Artificial Intelligence: 

ระบบที่แสดงถึงการมี ปญญา เทียบเทาหรือเหนือกวามนุษย

ปญญา

การมองเห็น

พูด ฟง อาน เขียน

เคล่ือนไหว หยิบจับ

วิเคราะห แกปญหา

เรียนรู ตัดสินใจ 

ดร.ปกรณ ยุบลโกศล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



General AI Narrow AI 

เช่ียวชาญงาน 1 – 2 อยางและทําไดดี

เย่ียม

มีความเชี่ยวชาญหลากหลายเทียบเทา

มนุษย

ประเภทของ AI
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iRobot

Iron Man  

General AI
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Narrow AI อยูรอบตัว
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+ 
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AI Social Media
AI ตรวจวาเพื่อนใน Facebook มีใครพูดถึงเราในแงไหนกันบาง

ที่มา www.ssense.in.th
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AI Social Media

AI ของ Facebook ตรวจจับผูใช ที่อาจคิดส้ันโดยวิเคราะหอารมณของขอความที่โพส
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และ Machine LeaningAI
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AI

สมอง

(กฎใชตดัสินใจ) 

และ Machine LeaningAI
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สมอง หรือ โมเดล (กฎ)ตัวอยาง ML

Machine Learning : วิธีการคนหา กฎ จาก ขอมูล

Machine Learning (ML)

ดร.ปกรณ ยุบลโกศล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



โมเดล / กฎData ML

การ Training เพื่อใหไดมาซ่ึง โมเดล / กฎ

Machine Learning (ML)
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เหย่ียว ปลาโลมา เพนกวิน หมี

ใชคําถาม (yes/no) 3 ขอ เพื่อทายใหถูก ไมวาสัตวตัวใดถูกเลือก  

Machine Learning (ML)
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คําถาม 1

คาํถาม 2 คาํถาม 3

ใช ไมใช

ใช ไมใช ไมใชใช

Machine Learning (ML)

โมเดลตนแบบ
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มีปก ?

บนิได ? มีครีบ ?

ใช ไมใช

ใช ไมใช ไมใชใช

กฎเพื่อใชในการตัดสินใจ

“ Decision Tree ”

Machine Learning (ML)
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ลักษณะผวิ น้ําหนกั Label

เรียบ 130 กรัม แอปเปล

เรียบ 140 กรัม แอปเปล

ขรุขระ 150 กรัม สม

ขรุขระ 170 กรัม สม

…. …. …. 

ขอมูล

machine learning

กฎ

ใช

ใช

ไม

ไม

น้ําหนกั > 150 กรัม ?

ผิวขรขุระ ?

แอปเปล

แอปเปล

สม

ตัวอยางการ Training เพื่อใหไดมาซ่ึงกฎ สําหรับแยกแอปเปลกับสม

Machine Learning (ML)
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Supervised Learning

เรียนรูแบบมีคนบอกคําตอบให

Unsupervised Learning

เรยีนรูเองแบบไมมีคนแนะนํา
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Dog

Dog หรือ Cat ?

ML

Supervised Learning

คดัแยกหมวดหมูภาพ Image classification

D
o
g

C
a
t
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Unsupervised Learning

Machine 

Learning

Cluster 1

Cluster 2
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Part 3
แนะนําเครื่องมือและกิจกรรม
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สราง AI อยางงาย 

Machine Learning for Kids
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Machine Learning for Kids
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กิจกรรม: สราง AI ตรวจจับอารมณจาก comments ใน social media
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‘I hate you’

AI ตัดสินใจวาขอความเปน positive หรือ negative

เกมสตรวจจบัอารมณของขอความ

ตัวละครแสดงสีหนา

ตามอารมณขอความ
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Step1 : สรางตวัละคร
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Step2 : สอน AI ใหรูจักขอความเชิงบวกและลบ
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Step3 : นําโมเดลที ่AI สรางขึ้นมาใชงาน
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เขาใจหลักการ AI ผานการเลนกับ

AI Experiments
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AI Experiments
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สรุปหลักการใหเด็ก

เทคโนโลยีจริง

เด็กทํากิจกรรม

เตรียมขอมลู

ทําการทดลองผานเครือ่งมือ

เลือกประเดน็ที่สนใจ

AI ตรวจจับปายจราจร
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Part 4

แนวทางการ

นําไปสอน
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หมวดวทิยาการคํานวณและการเขียนโปรแกรม

1. ขบวนการสรางโมเดล

2. นําโมเดลมาใช

แนวทาง

• เนนที่ขบวนการสรางโมเดลจากขอมูล และการดงึโมเดลมาใชรวมในโปรแกรมหลัก 

• เขาใจความแตกตางการเขียนโปรแกรมแบบ rule – based และแบบ machine learning

• เขาใจวา Supervised learning คืออยางไร
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Face Lock Chat Bot
Tweeter Sentiment

หมวดเทคโนโลยี นวัตกรรม และ ความคิดสรางสรรค
แนวทาง

• เลือกธีมเทคโนโลยี AI ที่นาสนใจและหลากหลายมาใหเด็กไดทดลองสราง เชน ChatBot หรือ Face ID

• เนนเร่ืองการตอยอด นําไปประยุกตใช โดยอาจใหทํา demo นําเสนอไอเดีย ดวยโปรแกรมที่ใชเรียน
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หมวดภาษา ศลิปกรรม และ วิทยาศาสตร

แนวทาง 

• เลือกหัวขอท่ีสามารถทํา 

text/image/number 

classification ได

• เนนการเก็บขอมูลที่

เกี่ยวของกับวิชา ใหเด็ก

นําขอมูลมาสรางโมเดล

และทาํ app
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