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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    วิชาการน า  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลยี 
  

รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 SP302 ปัญญาประดิษฐ์ 
2. จ านวนหน่วยกิต  
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และเป็นวิชาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์อรรถวิท กปิลกาญจน์ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาต้น / ชั้นปีท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requistites) (ถ้ามี) 

- 
8. สถานที่เรียน 

ห้องเรียน อาคาร 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

มิถุนายน 2556 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของปัญญาประดิษฐ์ และเทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหา
ต่างๆ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความหมาย และองค์ประกอบของปัญญาประดิษฐ์  ตลอดจน
สามารถใช้ เทคนิคต่างๆ ในการแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนได้  และสามารถน าหลักการของ
ปัญญาประดิษฐ์ไปเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
แนะน าหลักการเบื้องต้นของแนวความคิดและเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ ประวัติของ

ปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดเรื่องฮิวริสติก การค้นหาแบบดีที่สุดก่อน ลักษณะของเกมที่มีผู้เล่นสองฝ่าย 
การแทนและอนุมานความรู้ ตรรกวิทยาแบบพล็อบโพซิชั่นแนล และพริดิเคท การแก้ปัญหาและการ
ทดสอบสัจพจน์ และกฎของเบย์ แนวคิดพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียม การแก้ปัญหาโดยวิธี
เชิงพันธุกรรม  

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติงาน
และฝึกปฏิบัติโครงงาน  

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

 อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในห้องเรียน พร้อมติดประกาศที่ห้องพัก 
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 6 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล 
  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ

ล าดับความส าคัญ 
 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1.2 วิธีการสอน 

 การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม ในการสอนทุกครั้ง 
 สอนให้แต่งกายให้ถูกระเบียบของสถาบันและเคารพกติกาของสังคม 
 สอนไม่ให้ทุจริตในการสอบ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น  
 เน้นเรื่องการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลาและในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
 เน้นในเรื่องการท างานเป็นกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มมีการก าหนดต าแหน่ง หน้าที่ ให้ชัดเจน  
 สอนให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเช่นติวให้เพื่อนแต่ไม่ให้เพื่อนคัดลอก  และให้รู้จักท ากิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 

 พฤติกรรมการเข้าเรียน จากระบบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน 
 คะแนนการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา และจะตัดคะแนนหากส่ง

งานล่าช้ากว่าก าหนดเวลา 
 ตรวจสอบงานท่ีท า ไม่ให้มีการคัดลอก 
 ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 มอบหมายงานกลุ่มมาน าเสนอในห้องเรียน 
 การแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัย และหักคะแนนเม่ือแต่งกายผิดระเบียบ 
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 

2.2 วิธีการสอน 
      บรรยาย อภิปราย  กรณีศึกษา   มอบหมายและ  ให้ศึกษาค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เนต   
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษาที่มอบหมายให้ท าเป็นงานกลุ่ม/เดี่ยว 
 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 การวัดผล 

 คะแนนเก็บ    20 % 
  - การเข้าชั้นเรียน   4 % 
  - สอบย่อย    5 %   
  - งานกลุ่ม /งานเดี่ยว    10 % 
                    - คะแนนส าหรับการประเมิน  1 % 
 คะแนนสอบกลางภาค   30 % 
 คะแนนสอบปลายภาค   50 % 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง 
 สามารถน าความรู้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในภารกิจที่ได้รับหมอบหมายที่เป็นประโยชน์

ต่อตนเองและต่อหน่วยงานในการท างาน 
 

3.2 วิธีการสอน 

 มีแบบฝึกหัดเพื่อฝึกคิดอย่างมีวิจารญาณและเป็นระบบ 
 การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับกรณีศึกษาและน าเสนอ 
 ฝึกค านวณ และค านวณ ส าหรับทฤษฎีต่างๆ ของปัญญาประดืษฐ์ 
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3.3 วิธีการประเมินผล 
เน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ปัญหา แสดงแนวคิดในการประยุกต์ใช้ภาคทฤษฏีในการสอบกลางภาค
และปลายภาค  
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม 
4.2 วิธีการสอน 

 มอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่ม และน าเสนองานเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

 ให้นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
 ผลงานกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

 สามารถใชเ้ทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
 

5.2 วิธีการสอน 

 มอบหมายงานกลุ่ม และน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 

5.3 วิธีการประเมินผล 

 การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
 การเข้าห้องเรียน และงานท่ีมอบหมาย (Lecture + Assignment)   20% 
 สอบกลางภาค  (Midterm) 30% 
 สอบปลายภาค (Final)  50% 
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 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Student-Centerd Approach ) 

      การบรรยาย (Lecture)   การเรียนรู้โดยใช้หัวข้อปัญหา(Problem-based Learning) 
  การฝึกปฏิบัติ (Pratice)  การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based Learning) 
  การอภิปราย (Disscussion) 
      การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวิจัย (Research-based Learning) 
  การสัมมนา (Seminar)  การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  
                                                       Learning/Internet based Learning) 
   การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
   การเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
   การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  (Self-study) 
    การเรยีนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning) 
  กรณีศึกษา (Case Study)                       อื่นๆ (Other)……………….               
 

 สื่อการสอน (Teaching Aids/Insttructional Media) 
  รูปภาพ (Picture)    สื่อน าเสนอในรูปแบบ  PowerPoint 
  ของจริง (Authentic Materials)    โปรแกรมส าเร็จรูป 
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media)  (เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ )                             
  อื่น ๆ Others (Please specify)……………………..…………………………………………   
                                  
                                                                                                           

 กิจกรรมส าหรับนักศึกษา )Student Activities( 
  การค้นคว้าข้อมูล (Data/Infirmation Search)  เกมส์  (Games) 
 การระดมสมอง (Brainstroming)       สถานการณ์จ าลอง (Simulation)  
      การน าเสนอ (Presentation)        การส ารวจข้อมูล (Survey) 
  การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)       การฝึกภาคสนาม (Field Work)(    
  การทดลอง (Experiment)          การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
  การเชิญผู้มีประสบการณ์มาสอนเสริม       การส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
      อื่นๆ (ระบุ ( Others (Please specify……………………………………... 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 รายละเอียดเกี่ยวกับวิชา 
บทท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัญญาประดิษฐ์ 

2.5 บรรยาย ถามตอบ
และฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

2-3 บทท่ี 2 ปริภูมิสถานะและกาค้นหา 5 บรรยาย ถามตอบ
และฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

4 บทท่ี 3 กราฟ AND-OR 2.5 บรรยาย ถามตอบ
และฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

5 บทท่ี 4 Minimax Procedure 
 

2.5 บรรยาย ถามตอบ
และฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

6-7 บทท่ี 5 Production System 5 บรรยาย ถามตอบ
และฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

8 บทท่ี 6 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 2.5 บรรยาย ถามตอบ
และฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

9 สอบกลางภาค    

10 บทท่ี 6 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 2.5 บรรยาย ถามตอบ
และฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

11-12 บทท่ี 7 ตรรกวิทยาแบบพล๊อบโพซิ
ชันแนล 

5 บรรยาย ถามตอบ
และฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

13-14 บทท่ี 8 ตรรกวิทยาแบบพริดิเคท 5 บรรยาย ถามตอบ
และฝึกท าแบบฝึกหัด 

Power Point 

อ.อรรถวิท 

15 บทท่ี 9 การแทนและอนุมานความรู้ 2.5 บรรยาย ถามตอบ อ.อรรถวิท 
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และฝึกท าแบบฝึกหัด 
Power Point 

16 สอบปลายภาค    

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ
ประเมินผล 

1,2,3,5 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค  

9 
16 

70% 
1,2,3,5 

3,4,5 
รายงานกลุ่มและการ
น าเสนอ 

             8,15 10% 
3,4,5 

1,2,3,4,5 
การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน 
ผลงานกลุ่ม  ผลงานเดียว 

ทุกสัปดาห์ 20% 
1,2,3,4,5 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
ต าราวิชาปัญญาประดิษฐ์ 
โดย อาจารย์อรรถวิท กปิลกาญจน์  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
George F Luger, Artificial Intelligence Structures and Strategies for Complex 

Problem Solving.  Addison Wesley International Edition, 2005 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Peter Norvig   Artificial Intelligence : A Modern Approach Student Russell. Prentice-
Hall, Englewood Cliffs ,N.J, 1995 

Elaine Rich. Artificial Intelligence. Mcgraw-Hill,1983. 
Wendy B.Rauch-Hindin ,A guide to Commercial Artificial Intelligence,Prentice 

Hall,1988 
Martin A. Fischler :Intelligence The Eye.The Brain,and the Computer,Addison-

Wesley Publishing company ,1987  
ข้อมูลจากวารสารวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     ข้อมูลจาก
เวบไซต์ 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ 
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
  จากการประเมินของผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
  จากการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
  จากผลงานท่ีนักศึกษาท าส่ง 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ผลการเรียนของนักศึกษา 
 การสังเกตการสอนของสาขาวิชา โดยผู้ร่วมสอนและหัวหน้าสาขาวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน 

 จากการประเมินการสอนในข้อ 1. และจากข้อ 2. น าข้อที่ควรปรับปรุงมาประชุมแก้ไขใน
กลุ่มผู้สอน 

 การจัดสัมมนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยคณะ  และสาขาวิชาจัดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปีเพื่อให้อาจารย์มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ 
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาได้ดังนี้ 

 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพของรายวิชา ดังนี้ 

 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4 
 

 


