
 

 
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 
 
 
 

วิชา 0214344 ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

 
 
 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 



รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน และค าอธิบาย
รายวิชา    

0214344 ปัญญาประดิษฐ์      3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence  
 แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์ ตรรกะทางปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ การค้นหาและการหาค่าที่
เหมาะสม ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม การเรียนรู้ของเครื่อง องค์ความรู้แบบฟัซซี่  โครงข่ายประสาท การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ และการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ 
 AI concepts; Logic in artificial intelligence; knowledge representation; search and 
optimization, genetic algorithm; fuzzy knowledge; neural networks; NLP; programming languages 
for AI and  AI application 
 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร ์
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร ์

  

  

  

  

  

  

  

  



 
5.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 

2/2565 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 
 

6.  สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หรือ ผ่านระบบ Cisco Webex 

 
7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

21 พฤศจิกายน 2565 
 
 

หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในด้านต่อไปนี้  
  1.1 เพ่ือให้นิสิตเข้าใจและอธิบายถึงแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้งานได ้
  1.2 เพ่ือให้นิสิตเข้าใจหลักการท างานและการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางปัญญาประดิษฐ์ได้ 
      1.3 เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ได้ 
      1.4 เพ่ือให้นิสิตสามารถประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ไปใช้กับงานด้านอ่ืน ๆ ได้ 
      1.5 เพ่ือให้นิสิตมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ 
 
2. วัตถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ และ สามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ ได้ รวมถึง มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการน า
ปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    และเป็นการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 

 

 

 

 
 

 



หมวดที่  3  ลักษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชม./ภาคการศึกษา  สอนเสริมตามลักษณะ 
การเรียนรู้ของนิสิตใน 
กรณีท่ีนิสิตเรียนรู้ได้ช้า 
กว่าเวลาที่กาหนด  

-  90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา  

  
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ  
  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู ้
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
                             

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม  

1. มอบหมายงานรายบุคคล 
 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 



ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการ
ท างานเป็นทีม 

2. ให้นิสิตท างานกลุ่มมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  

3. มีการจัดเวลาเพื่อน าเสนอ
งาน ร่วมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น  

 
 
 
 
 

1. ประเมินจากพฤติกรรม
การเข้าเรียน และการ
ส่งงาน 

2. ความมีวินัย ตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน ดู
จากเวลาในการส่งงาน
ในระบบ 

3. ให้คะแนนจากการ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน 

4. ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับ 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- บ ร ร ย า ย จ า ก เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน หนังสือ
อ่านประกอบ  อธิบายและ
ยกตัวอย่างในแต่ละหัวข้อ 

- ใ ห้ นิ สิ ต ท า แบบฝึ กหั ด ใ น
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
รวมถึงการมอบหมายงาน 

-  ใช้กรณีศึกษาเพ่ือให้นิสิต
ร่วมกันวิเคราะห์ความ
แตกต่าง รวมไปถึงแนะน า
การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ือ
งานทางปัญญาประดิษฐ์ 

 

- ทดสอบย่อย สอบกลาง
ภาค และสอบปลาย
ภาค 

- วิเคราะห์ผลงานพัฒนา
ชิ้นงานทาง
ปัญญาประดิษฐ์ 

 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
บ ารุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพ่ือการน าไป
ประยุกต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 



ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้
จริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง

เป็นระบบ 
- ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการใช้งาน

เครื่องมือต่าง ๆ 
- ให้กรณีศึกษาส าหรับการ

ค้นคว้า สรุปและสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืนได้อย่าง
มีระบบ 

 

- ทดสอบย่อย 
- ประเมินจากผลงาน

จ า ก ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดย

ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้นิสิตท าศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบของงานกลุ่ม น าเสนอใน
รูปของการน าเสนอการใช้งาน 

1. ประเมินความก้าวหน้า
ของงาน 

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน จากการ
อภิปรายและน าเสนอ 

 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมท างาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 



ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่

ในปัจจุบันในการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
1. แนะน าและสอนวิธีใช้

เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้องทางปัญญาประดิษฐ์ 

2. ใช้การส่งงานผ่านระบบ TSU 
learning ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้เห็นถึงการตรวจให้
คะแนน มีความสะดวกในการ
ส่งงานกับอาจารย์ผู้สอน 

 
 

1. ประเมินจากการใช้
เครื่องมือ 

2. ประเมินจากการส่งงาน
ผ่านระบบ และ log 
file ในระบบ TSU 
learning 
  

 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา
โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ 
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs ลงสู่ CLOs 
 

 

ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0214344 ปัญญาประดิษฐ์           

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการประเมิน 

 1. สามารถอธิบาย
ทฤษฎีพื้นฐานทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้ 

[CLO1] อธิบายทฤษฏีและเนื้อหาที่
เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในหัวข้อ
ต่อไปนี้ได้: (1) แนวคิดของ
ปัญญาประดิษฐ์ (2) ตรรกะทาง
ปัญญาประดิษฐ์ (3) การแทนความรู้ 
(4) การค้นหาและการหาค่าที่เหมาะสม 
(5) ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม (6) การ
เรียนรู้ของเครื่อง (7) องค์ความรู้แบบ
ฟัซซี่  (8) โครงข่ายประสาท (9) การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (10) ภาษา
โปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ และ 
(11) การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ 

วิธีการสอน 
1. อธิบายแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปัญญาประดิษฐ์ 
2. ศึกษาตัวอย่างเก่ียวกับงานด้าน
ต่างๆของปัญญาประดิษฐ์ 
3. ให้ผู้เรียนช่วยกันสืบค้นเก่ียวข้อง
กับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
ในชีวิตประจ าวัน 
4. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ  
วิธีการประเมิน 
1. ประเมินจากการตอบค าถาม/
ทดสอบย่อย/สอบปฎิบัติ/สอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียนและการมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน 

 2. สามารถวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

[CLO2] วิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ที่
เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ได้ 

วิธีการสอน 
1. อธิบายขั้นตอนวิธีในวิเคราะห์
และแก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญญาประดิษฐ์ 
2. ศึกษาตัวอย่าง/โจทย์การ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ที่
เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ 



ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการประเมิน 

3. ให้ผู้เรียนช่วยกันสืบค้นเก่ียวข้อง
กับวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ที่
เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ  
วิธีการประเมิน 
1. ประเมินจากการตอบค าถาม/
ทดสอบย่อย/สอบปฎิบัติ/สอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียนและการมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน 

 3. สามารถใช้ทักษะ 
เทคนิคปัจจุบัน และ
เครื่องมือที่จ าเป็นใน
การแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ 

[CLO3] เขียนโปรแกรมที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบเชิงปัญญาประดิษฐ์ 
[CLO4] อธิบายหลักภาษาของ
โปรแกรมดังกล่าวได้ 
[CLO5] ศึกษาตัวอย่างและสามารถใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ได้ 

วิธีการสอน 
1. อธิบายเขียนโปรแกรมที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบเชิง
ปัญญาประดิษฐ์ 
2. อธิบายหลักภาษาของโปรแกรม
และศึกษาตัวอย่าง การใช้เครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ 
3. ศึกษาตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
4. ให้ผู้เรียนช่วยกันสืบค้นเก่ียวข้อง
กับเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบเชิงปัญญาประดิษฐ์ ภาษา
ของโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบด้านปัญญาประดิษฐ์ได้ 
5. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ  



ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการประเมิน 

วิธีการประเมิน 
1. ประเมินจากการตอบค าถาม/
ทดสอบย่อย/สอบปฎิบัติ/สอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียนและการมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน 
3. ประเมินจากชิ้นงาน 

 4. สามารถออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
ที่ถูกต้องตามความ
ต้องการ 

[CLO6] ออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับ
งานด้านปัญญาประดิษฐ์ส าหรับงาน
ประยุกต์ได้ 
 

วิธีการสอน 
1. อธิบายขั้นตอนออกแบบขั้นตอน
วิธีส าหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับงานประยุกต์ 
2. ศึกษาตัวอย่าง/โจทย์การ
ออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับงานด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับงาน
ประยุกต์ 
3. ให้ผู้เรียนช่วยกันสืบค้นเก่ียวข้อง
กับการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับ
งานด้านปัญญาประดิษฐ์ส าหรับงาน
ประยุกต์ 
4. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ  
วิธีการประเมิน 
1. ประเมินจากการตอบค าถาม/
ทดสอบย่อย/สอบปฎิบัติ/สอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียนและการมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน 



ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการประเมิน 

 5. สามารถพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
สร้างสรรค์ จากการ
ประยุกต์เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

[CLO7] มีทักษะเกี่ยวกับภาษาส าหรับ
การพัฒนางานด้านปัญญาประดิษฐ์และ
ฝึกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางาน
ด้านปัญญาประดิษฐ์  
 

วิธีการสอน 
1. อธิบายทักษะเกี่ยวกับภาษา
ส าหรับการพัฒนางานด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ 
2. ฝึกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
งานด้านปัญญาประดิษฐ์  
3. ศึกษาตัวอย่าง 
4. ให้ผู้เรียนช่วยกันสืบค้นเกี่ยวกับ
ภาษาส าหรับการพัฒนางานด้าน
ปัญญาประดิษฐ์และฝึกใช้เครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนางานด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ 
5. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ  
วิธีการประเมิน 
1. ประเมินจากการตอบค าถาม/
ทดสอบย่อย/สอบปฎิบัติ/สอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียนและการมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน 

 6. มีจรรยาบรรณเชิง
วิชาการ และวิชาชีพ 
ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืน 
และมีการอ้างอิงแหล่ง 
ที่มา 

[CLO8] เขียนและท ารายงานใน
รายวิชาโดยไม่คัดลอกงานของผู้อื่นมา
ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

[CLO9] เข้าใจและสามารถเขียนวิธีการ
อ้างอิงเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมได้ 

วิธีการสอน 

1. ให้ผู้เรียนช่วยกันสืบค้น เขียน
และท ารายงานในรายวิชาโดยไม่
คัดลอกงานของผู้อื่นมาใช้ในงานที่
ได้รับมอบหมาย 

2. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ  
วิธีการประเมิน 



ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการประเมิน 

ประเมินจากรายงาน 
 7. สามารถท างานเป็น

ทีมและเป็นเครือข่าย 
มีความรับผิดชอบ ใน
การท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

[CLO10] ท างานเป็นกลุ่มส าหรับการ
พัฒนาระบบด้านปัญญาประดิษฐ์ที่
ได้รับมอบหมาย (ตลอดภาคการศึกษา) 
[CLO11] ท างานตามขอบเขตความ
รับผิดชอบภายในกลุ่มกันอย่างชัดเจน 
[CLO12] น าเสนอผลงานที่ได้จากงาน
กลุ่ม 

วิธีการสอน 

1. ให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มส าหรับ
การพัฒนาระบบด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ท างานตามขอบเขตความ
รับผิดชอบภายในกลุ่มกันอย่าง
ชัดเจน 
3. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ  
วิธีการประเมิน 

1. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ที่ได้จากงานกลุ่ม 

 8. มีความใฝ่รู้ 
สามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ปรับตัวเข้า
กับแนวโน้มเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัล 

[CLO13] ค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องมือ
อ่ืนๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ในยุคปัจจุบัน 
[CLO14] ท ารายงานเกี่ยวกับเครื่องมือ
อ่ืนๆ ที่ศึกษา 

วิธีการสอน 

1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ
เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบด้านปัญญาประดิษฐ์ในยุค
ปัจจุบัน 
2. ท ารายงานเกี่ยวกับเครื่องมือ
อ่ืนๆ ที่ศึกษา 
3. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ  
วิธีการประเมิน 

1. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ที่ได้จากงานกลุ่ม 

 9. สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ ในรูปแบบการ

[CLO15] ศึกษางานวิจัย/เทคโนโลยีที่มี
การน าความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ไปใช้

วิธีการสอน 



ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการประเมิน 

พูดและการเขียน และ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้วยวิธีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

งานและน าเสนอโดยงานโดยใช้
ภาษาไทย/อังกฤษ 

 

1. ให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัย/
เทคโนโลยีที่มีการน าความรู้ด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานและ 
2. ฝึกการน าเสนอโดยงานโดยใช้
ภาษาไทย/อังกฤษ 
3. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ  
วิธีการประเมิน 

1. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ที่ได้จากงานกลุ่ม 

 10. สามารถประยุกต์
วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาทางด้านการ
ค านวณ 

[CLO16] มีทักษะด้านการประยุกต์
วิธีการทางคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาทางด้านการค านวณหรือ
โจทย์ที่เก่ียวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ 

วิธีการสอน 

1. อธิบายและให้นิสิตฝึกทักษะด้าน
การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์ 
ในการแก้ปัญหาทางด้านการ
ค านวณหรือโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญญาประดิษฐ์ให้ผู้เรียนศึกษา
งานวิจัย/เทคโนโลยีที่มีการน า
ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ไปใช้
งานและ 
2. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ  
วิธีการประเมิน 

1. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ที่ได้จากงานกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 



5. แผนการสอน 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง สอนเสริมตามลักษณะการเรียนรู้ของนิสิต
ในกรณีที่นิสิตเรียนรู้ได้ช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 

- 90 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

 
 

   

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
1 แนะน ารายละเอียดรายวิชา 

แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์ 
[CLO1] 
 
 

3 - 1. แนะน า มคอ. 3 ของรายวิชา 

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือ

ประเมินความรู้นิสิตก่อนเรียน 

3. บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ

สอน 

4. ให้ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้

เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์จาก

ความรู้เดิมที่มีมา 

อ .ดร .สุวิมล 
จุงจิตร์ 

2-3 ตรรกะทางปัญญาประดิษฐ์ 
[CLO1, CLO2]     

6 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
1. นิสิตน าเสนองานที่ได้รับ

มอบหมาย 
2. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง

เรียน 
 

อ .ดร .สุวิมล 
จุงจิตร์ 



4-5 การแทนความรู้  
[CLO1, CLO2, CLO5] 

6 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
1. จับกลุ่มตั้งค าถามเกี่ยวกับ

หลักการแทนความรู้ 
2. ค้นหาตัวอย่างจากอินเตอร์เน็ต 
3. นิสิตผลัดกันน าเสนอตัวอย่างที่

ค้นหามาได้ 
4. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง

เรียน 

อ .ดร .สุวิมล 
จุงจิตร์ 

6-8 การค้นหาและการหาค่าที่
เหมาะสม 
[CLO1, CLO2, CLO5] 

9 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
1. แบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาขั้นตอนวิธีใน

การค้นหาและการแทนค่าที่
เหมาะสม 

2. แต่ละกลุ่มแสดงขั้นตอนวิธีใน
การค้นหาและการแทนค่าหน้า
ชั้นเรียน 

3. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน 
 

อ .ดร .สุวิมล 
จุงจิตร์ 

9 ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม 3 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  

อ .ดร .สุวิมล 
จุงจิตร์ 



[CLO1, CLO2, CLO5, 
CLO6, CLO7, CLO8-
CLO15] 

สื่อที่ใช ้

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
1. อธิบายความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ

ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม 
2. ฝึกเขียน/ศึกษาโปรแกรม

ประยุกต์ที่มีการน าขั้นตอนวิธี
ทางพันธุกรรมไปใช้งาน 

3. น าเสนอโปรแกรมที่เขียนหรือ
ท าการศึกษามา 

4. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน 

10 การเรียนรู้ของเครื่อง 
[CLO1, CLO2, CLO5, 
CLO8-CLO15] 

3 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

การเรียนรู้ของเครื่อง 
2. อธิบายโดยยกตัวอย่างประกอบ 

และให้ผู้เรียนช่วยกันคิด
วิเคราะห์ 

3. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน 

อ .ดร .สุวิมล 
จุงจิตร์ 

11 องค์ความรู้แบบฟัซซี่ 
[CLO1, CLO2, CLO5, 
CLO7, CLO8-CLO15] 

3 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้
2. สไลด์ประกอบการบรรยาย 

อ .ดร .สุวิมล 
จุงจิตร์ 



กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

การเรียนรู้ของเครื่อง 
2. อธิบายโดยยกตัวอย่างประกอบ 

และให้ผู้เรียนช่วยกันคิด
วิเคราะห์ 

3. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน 

12 โครงข่ายประสาท 
[CLO1, CLO2, CLO5, 
CLO7, CLO8-CLO15] 

3 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้
2. สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

โครงข่ายประสาทเทียม 
2. อธิบายโดยยกตัวอย่างประกอบ 

และให้ผู้เรียนช่วยกันค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ 

3. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน 

อ .ดร .สุวิมล 
จุงจิตร์ 

13 ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ภาษาธรรมชาติ 
[CLO1, CLO2, CLO5, 
CLO6, CLO7, CLO8-
CLO15] 

3 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้
2. สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

โครงข่ายประสาทเทียม 

อ .ดร .สุวิมล 
จุงจิตร์ 



2. อธิบายโดยยกตัวอย่างประกอบ 
และให้ผู้เรียนช่วยกันค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ 

3. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน 

14 ภ า ษ า โ ป ร แ ก ร ม ท า ง
ปัญญาประดิษฐ์ 
[CLO1 - CLO15] 

3 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้
2. สไลด์ประกอบการบรรยาย 
 

อ .ดร .สุวิมล 
จุงจิตร์ 

15 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์
ปัญญาประดิษฐ์ 
[CLO1 - CLO15] 

3 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้
2. สไลด์ประกอบการบรรยาย 

อ .ดร .สุวิมล 
จุงจิตร์ 

รวม 45 -  
 
6 . แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.5, 2.3, 
3.1 5.1, 5.2, 5.4 

ชิ้นงานหลัก (Project) /งานที่ได้รับ
มอบหมายรายสัปดาห์ (Assignment) 

ตลอดภาค
การศึกษา 

55% 

2 1.2, 1.5, 4.4 -พฤติกรรมการเข้าเรียน 
-การส่งงานที่ได้รับ มอบหมายตามเวลา 
-การมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 

3 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 
3.1 

สอบปลายภาค 17-18 40% 

รวม 100 % 
 

 

 

 

 



3. เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของการ

เรียนการสอน 

 80.00-100.00 ได้เกรด  A 53.00-60.99 ได้เกรด  C  

 74.00-79.99 ได้เกรด  B+ 47.00-52.99 ได้เกรด  D+  

 68.00-73.99 ได้เกรด  B 41.00-46.99 ได้เกรด  D  

 61.00-67.99 ได้เกรด  C+ 0.00-40.99 ได้เกรด  F  
 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 

(1) Russell, Stuart J., and Peter Norvig. Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia; 
Pearson Education Limited, 2016. 

(2) Eiben, A. E., and Smith, J. E. Introduction to evolutionary computing. Springer Science 
& Business Media, 2003. 

(3) Freitas, A. A. Data mining and knowledge discovery with evolutionary algorithms. 
Springer Science Business Media, 2002. 

           (4) หนังสือปัญญาประดิษฐ์อ่ืนๆ 
2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
3. โครงงานวิจัย/บทความที่น ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 

1) Jungjit, Suwimol, and Alex A. Freitas. "A New Genetic Algorithm for Multi-Label 
Correlation-Based Feature Selection." Proceedings of 23rd European Symposium on 
Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning, 
universitaires de Louvain, 2015. 

2) Jungjit, Suwimol, and Alex Freitas. "A lexicographic multi-objective genetic algorithm 
for multi-label correlation based feature selection." In Proceedings of the Companion 
Publication of the 2015 Annual. 



3) Phaklen Ehkan, Chee Yuen Lam and Suwimol Jungjit. “Colour Characterization and 
Detection of Dry Chinese Sausage Casing Twist using Colour Image Analysis” in The 
5th International Conference on Electronic Design (ICED), 2020. 

 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชานี้จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนทาง 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยแบบประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน และประเมินนิสิตผู้เรียน 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนจากผลการประเมินผู้สอน ผลการเรียนของนิสิตและการทวน
สอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดย 
ประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนในรายวิชา 

 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 
 

................................................... 
(อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์) 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
21 พฤศจิกายน 2565 



3. งานวิจัยและบทความท่ีในสนับสนุนการเรียนการสอน 
โครงการวิจัยท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน 

3.1 โครงการวิจัย 
-ไม่มี- 

3.2 บทความวิจัย 
Jungjit, Suwimol, and Alex A. Freitas. "A new genetic algorithm for multi-label 

correlation-based feature selection." 23rd European Symposium on Artificial Neural Networks, 
Computational Intelligence and Machine Learning. 2015. 

Jungjit, Suwimol, and Alex Freitas. "A lexicographic multi-objective genetic algorithm 
for multi-label correlation based feature selection." Proceedings of the Companion Publication 
of the 2015 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation. 2015. 

 


