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วิชา 344 - 371 ชื่อภาษาไทย ปัญญาประดิษฐ์ 1
ชื่อภาษาอังกฤษ ARTIFICIAL INTELLIGENCE I
คาอธิบายรายวิชา
Objectives and methods in artificial intelligence; cognitive processes; computational logic of prolog; problem
solving and structured knowledge representation; neural network and its applications
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจหลักการเป้ าหมายและวิธีการทางปั ญญาประดิษฐ์
2. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจกระบวนการเรี ยนรู้ การดําเนินงานเชิงตรรกะ
3. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและการแทนความรู้เชิงโครงสร้างนิวรอลเน็ตเวิร์กและการ
ประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ
4. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจกระบวนการการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
วิธีการเรียนการสอน
- บรรยาย

3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

วิธีการวัดและประเมินผล
- การบ้าน ทดสอบย่อย การอภิปรายกลุ่ม การเข้าห้อง
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- โครงงานย่อย (mini project)

10%

- สอบกลางภาคการศึกษา
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- สอบปลายภาคการศึกษา

40%
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เนือ้ หารายวิชา
สัปดาห์ ที่
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หัวข้ อ/รายละเอียด
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
- ผูส้ อนอธิ บาย บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง กรณี ศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ มองเห็ นภาพรวมและเข้าใจถึ ง
ประโยชน์ ของศาสตร์ทางปัญญาประดิษฐ์

1.1 ความหมายของปัญญาประดิษฐ์
1.2 ความเป็ นมาของปัญญาประดิษฐ์
1.3 ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบนั

- ผู้ เ รี ยนจับ กลุ่ ม เพื่ อ สื บค้ น ตัว อย่ า งปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บ ั น ผ่ า นอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และนํามาเป็ นกรณี ศึกษาเพื่อใช้อภิปราย
- ผูเ้ รี ยนจับกลุ่ มอภิ ปรายและสรุ ป ผลการสื บค้นตัวอย่างปั ญญาประดิ ษฐ์ที่ นาํ มาเป็ นกรณี ศึก ษาเพื่อใช้
อภิปราย
- ผูส้ อนจัดทําแบบทดสอบหลังการเรี ยนผ่านสื่ อออนไลน์ เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนการสอน

02-03

บทที่ 2 เอเจนต์อฉั ริ ยะ

- ผูส้ อนอธิ บาย บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง กรณี ศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ มองเห็ นภาพรวมและเข้าใจถึ ง
ประโยชน์ ของเอเจนต์อฉั ริ ยะ ซึ่งเป็ นศาสตร์แขนงหนึ่งทางปัญญาประดิษฐ์

2.1 เอเจนต์และสภาพแวดล้อม
2.2 แนวคิดของความมีเหตุผล
2.3 ลักษณะของสภาพแวดล้อม
2.4 โครงสร้างเอเจนต์

- ผูเ้ รี ยนจับ กลุ่ มเพื่อสื บค้นตัวอย่างของเอเจนต์อฉั ริ ยะ ทั้งในรู ปแบบ soft agentและ hard agent ผ่าน
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนํามาเป็ นกรณี ศึกษาเพื่อใช้อภิปราย
- ผูเ้ รี ยนจับกลุ่ มอภิ ปรายและสรุ ปผลการสื บ ค้นตัวอย่างเอเจนต์อฉั ริ ยะ ที่ น ํามาเป็ นกรณี ศึ กษาเพื่ อใช้
อภิปราย
- ผูส้ อนจัดทําแบบทดสอบหลังการเรี ยนผ่านสื่ อออนไลน์ เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนการสอน

04-07

บทที่ 3 เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์
3.1 เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์
3.2 เทคนิคDescribe and Match
3.3 เทคนิคGoal Reduction

- ผูส้ อนอธิ บาย บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง กรณี ศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ มองเห็ นภาพรวมและเข้าใจถึ ง
ประโยชน์ เทคนิ ค ทางปั ญญาประดิ ษฐ์ ใ นแต่ ล ะรู ป แบบ รวมทั้งเพื่ อให้ ผู ้เ รี ย นสามารถบอกถึ ง ความ
แตกต่าง ข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละเทคนิ ค
- ผูเ้ รี ยนจับกลุ่มเพื่อสื บค้นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคนิ คต่างๆ ในการสร้ างระบบปั ญญาประดิ ษฐ์
ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนํามาเป็ นกรณี ศึกษาเพื่อใช้อภิปราย

สัปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

3.4 เทคนิคConstraint Satisfaction

- ผูเ้ รี ยนจับกลุ่มอภิปรายและสรุ ปผลการสื บค้น ที่นาํ มาเป็ นกรณี ศึกษา

3.5 เทคนิค Tree Searching

- ผูส้ อนจัดทําแบบทดสอบหลังการเรี ยนผ่านสื่ อออนไลน์ เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนการสอน

3.6 เทคนิคGenerate and Test
3.7 เทคนิค Rule Based Systems
3.8 เทคนิคNeural Networks
3.9 เทคนิคGenetic Algorithms
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บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นการเรี ยนรู้
4.1 ความหมายของการเรี ยนรู้

- ผู้ส อนอธิ บ าย บรรยาย พร้ อ มยกตัว อย่า ง กรณี ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ยนเข้า ใจ มองเห็ น ภาพรวมของ
ความหมายของการเรี ยนรู้ การออกแบบระบบการเรี ยนรู้ ภาพรวมระบบการเรี ยนรู้ ของเครื่ อง และ
องค์ประกอบระบบการเรี ยนรู้ของเครื่ อง

4.2 การออกแบบระบบการเรี ยนรู้

- ผูส้ อนจัดทําแบบทดสอบหลังการเรี ยนผ่านสื่ อออนไลน์ เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนการสอน

4.3 ภาพรวมระบบการเรี ยนรู้ของเครื่ อง
4.4 องค์ประกอบระบบการเรี ยนรู้ของ
เครื่ อง
4.5 บทสรุ ป
12-14

บทที่ 5 กระบวนทัศน์การเรี ยนรู้ของเครื่ อง - ผูส้ อนอธิ บาย บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง กรณี ศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ มองเห็ นภาพรวมของ กระบวน
ทัศน์การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง ประเภทของกระบวนทัศน์การเรี ยนรู ้ ของเครื่ อง เช่ น การเรี ยนรู ้ โดยการจํา การ
5.1 กระบวนทัศน์การเรี ยนรู้ของเครื่ อง เรี ยนรู ้จากตัวอย่าง การเรี ยนรู ้บนพื้นฐานคําอธิบาย และการเรี ยนรู ้โดยการจัดกลุ่ม
5.2 การเรี ยนรู้โดยการจํา

- ผูส้ อนจัดทําแบบทดสอบหลังการเรี ยนผ่านสื่ อออนไลน์ เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนการสอน

5.3 การเรี ยนรู ้จากตัวอย่าง
5.4 การเรี ยนรู ้บนพื้นฐานคําอธิบาย
5.5 การเรี ยนรู ้โดยการจัดกลุ่ม
15

6.1 บทนํา

- ผูส้ อนอธิ บาย บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง กรณี ศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ มองเห็ นภาพรวมและเข้าใจถึ ง
ประโยชน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ในลักษณะ การประมวลผลไวยากรณ์ รวมถึ งอรรถศาสตร์
และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์

6.2 การประมวลผลไวยากรณ์

- ผูเ้ รี ยนจับกลุ่มเพื่อสื บค้นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคนิ คการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ในการสร้าง

บทที่ 6 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

6.3 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนํามาเป็ นกรณี ศึกษาเพื่อใช้อภิปราย
- ผูเ้ รี ยนจับกลุ่มอภิปรายและสรุ ปผลการสื บค้น ที่นาํ มาเป็ นกรณี ศึกษา
- ผูส้ อนประเมิ น ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ย นการสอนครั้ งนี้ โดยการให้ผู ้เ รี ย นพัฒ นาระบบประมวลผล
ภาษาธรรมชาติพ้นื อย่างง่าย โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ผเู ้ รี ยนถนัดผูเ้ รี ยนถนัด

