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 รายละเอียดของรายวิชา 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา  วิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล  

ภาคการศึกษาที่     2   ปีการศึกษา 2565  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

              
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา AI 3423 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปัญญาประดิษฐ์) ประเภทรายวิชาเอกบังคับ 
4.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2/ชั้นปีที่ 3 
5.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : AI 2403 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) : ไม่มี 
7.  ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.ปรัชญา บุญขวัญ (อาจารย์พิเศษ)  
        อาจารย์วรนุช มีภูมิรู้ (อาจารย์ผู้ประสานงาน) 

8.  สถานที่เรียน อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  ภาคบรรยาย 

 กลุ่ม 01 วันพฤหัสบดี   เวลา  08.30 – 10.30 น.  ห้อง 2-427 

  ภาคปฏิบัติการ 

 กลุ่ม 01 วันพฤหัสบดี   เวลา  10.30 – 12.30 น.  ห้อง 2-427 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

หมวดที่  2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ และสามารถอธิบายความหมาย ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคเบื้องต้นของการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ ประยุกต์น าความรู้ในชั้นเรียน และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาพัฒนาระบบดว้ย
การเขียนโปรแกรมหรือประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปได้ 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-Level Learning Outcomes : CLOs) 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชานี้ สามารถ 
1. อธิบายความหมายและหลักการเบื้องต้นของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
2. เข้าใจทฤษฎี และเทคนิคในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
3. วิเคราะห์ไวยากรณ์ของภาษา 
4. วิเคราะห์ความหมายของภาษา 
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5. วิเคราะห์ความก ากวมของภาษา  
6. พัฒนาระบบด้วยการเขียนโปรแกรมหรือประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เนื่องจากเป็นปีการศึกษาแรกที่เปิดรายวิชานี้จึงไม่มีผลการประเมินเพ่ือน ามาปรับปรุงรายวิชา ซึ่งในรายวิชา
ได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

▪ เพื ่อให้การเรียนการสอนของรายวิชานี้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565 

▪ ปรับปรุงเนื้อหาตลอดจนรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับสภาพนักศึกษาที่เข้าเรียน 
▪ จัดท าคู่มือที่เป็นการอธิบายพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ผ่านมาโดยมีการ

ยกตัวอย่าง และมีโจทย์ให้ฝึกท า 
▪ ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยให้นักศึกษาค้นคว้าบทความวิชาการภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เรียน 

พร้อมสรุปประเด็นและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
▪ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านลักษณะอุปนิสัย และทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ

(Soft Skill) ทีช่่วยให้นักศึกษาสามารถท างานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
▪ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning)  และ

พัฒนากิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

▪ จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษาซึมซับศิลปะ
และวัฒนธรรมจากการน าข้อมูลมาประยุกต์เข้ากับโครงงานของรายวิชา 

▪ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยพานักศึกษาเข้าร่วมงานวิชาการ เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการพัฒนาผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรม และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการในอนาคต 

▪ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 

▪ จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ผลมผสานรูปแบบการเรียนรู้
ที ่ม ีความหลากหลาย (Blended Learning) มากยิ ่งขึ ้น เพื ่อให้ตอบรับกับรูปแบบการเรียนรู ้ในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

▪ เพิ ่มรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าชั้นเรียน แล้วมาท ากิจกรรม 
และถามตอบปัญหาในชั้นเรียน  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สนใจใฝ่รู้ ประยุกต์ความรู้ การลงมือ
ปฏิบัติจริง และสร้างทักษะการเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตส าหรับศตวรรษที่ 21 
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หมวดที ่  3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ค า การวิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิง

ความหมาย ปัญหาและความก ากวมในภาษาธรรมชาติ ความเกี่ยวพันระหว่างประโยค และการฝึกปฏิบัติการด้วย
ภาษาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
 Principles of Natural Language Processing, Lexical Analysis, Syntactic Analysis, Semantic 
Analysis, Problems and Ambiguities in Natural Language, Relation between sentences, and practices 
with programming language or software packages. 
 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติการ 

บรรยาย 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา การฝึกปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 
 

3.  วันเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
อาจารย์วรนุช มีภูมิรู้ 
   วันจันทร์ เวลา 11.00 – 12.00 น. (เฉพาะบุคคลที่ต้องการ) โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่หน้าบูธท างาน / 

ประกาศลงใน MS-Team ของรายวิชา นอกจากนี้ยังสามารถปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เช่น กลุ่ม MS-Team 
ของรายวชา เฟสบุ๊ก และไลน์ 

 
หมวดที่  4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1) เขียนผลการเรียนรู ้ในแต่ละด้านซึ ่งต้องสอดคล้องกับที ่ระบุในแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
2) ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู้/หรือทักษะใน ข้อ 1 
3) ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ

ด้าน 
 

 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียน 
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 1.1  มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และด าเนินชีวิตตามแนวปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2)  วิธีการสอน 
 - ผู้สอนได้ท าความเข้าใจกับนักศึกษาให้ตรงกัน ว่าในการเรียนการสอนนักศึกษาต้องยึดหลักคุณธรรม 6 
ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และได้ย ้าเตือนให้
นักศึกษาด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม โดยแสดงไว้ใน PowerPoint และ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการกิจกรรมนี้ถือเป็นการเสริมสร้างการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ใน
พ้ืนฐานของจิตใจซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21   
     นอกจากนีย้ังมีการสอดแทรกเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ไม่
กระท าการทุจริตในเรื่องใด ๆ เช่น การคัดลอกผลงานของผู้อื่นและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยในการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนได้เน้นให้นักศึกษารู้จักการประหยัดพลังงาน กฎระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่นการเข้าเรียน การปฏิบัติตัวในการเข้าสอบ รวมถึงสอดแทรกกิจกรรม 7 ส. (สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม) ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาด้วย
นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์โดยการไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รู้จักการคัดแยก
ขยะ และการใช้จักรยานอย่างมีวินัย ในการจอดและใช้อย่างรู้คุณค่า รับผิดชอบต่อสังคม 
 

(3)  วิธีการประเมินผล 
     -  ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย และร่วม
กิจกรรมในการจัดท าโครงงานของรายวิชา 
 
2.  ความรู้ 
 (1)  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาหลักสูตรที่ศึกษา  
 2.5   มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์อย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.4   ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 
รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

 2.7  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริง  
 2.8  บูรณาการความรู้ในหลักสูตรที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   (2)  วิธีการสอน 

 -  สอนโดยใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยยกตัวอย่างการใช้งาน 
 -  จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นลักษณะของ Blended Learning โดยมีการจัดการเรียน

การสอนภายในห้องเรียน และห้องเรียนออนไลน์ พร้อมจัดท าสื่อวีดิทัศน์ประกอบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเพ่ือน า
ขึ้น e-learning ส าหรับให้นักศึกษาสามารถน าไปทบทวนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและตลอดเวลา นอกจากนี้ในบาง
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ประเด็นได้ก าหนดให้นักศึกษาท าการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ให้ก่อนเข้าชั้นเรียน แล้วน ามาท า
กิจกรรม และถามตอบปัญหาในชั้นเรียน (Flipped Classroom) เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิต
ส าหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงจัดกิจกรรมให้นักศึกษาท าการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และน ามาแลกเปลี่ยนความรู้โดย
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 -  มอบหมายให้นักศึกษาฝึกค้นคว้าด้วยตนเองจากบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การหาความรู้เพิ่มเติม และมีนิสัยใฝ่รู้ โดยสามารถคิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็นจากการค้นคว้าเพื่อน าเสนอเพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และ เพ่ือเพ่ิมทักษะการรู้สารสนเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะ
ของบัณฑิตไทในศตวรรษที่ 21 และเป็นการจัดการเรียนรู้ที ่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 

 -  ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากโจทย์ตัวอย่างที่ให้ โดยประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ซ่ึงกิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและนวัตกรรมด้านการคิด
เชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 

 -  ฝึกให้นักศึกษาได้คิดปัญหา และหาวิธีแก้ปัญหา พร้อมฝึกฝนการเขียนโปรแกรม ด้วยการพัฒนา
โครงงานเพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Project-based Learning 
     -  ให้นักศึกษาจัดท าโครงงานที่สามารถน ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้งานได้จริง  โดยเป็นการบูรณาการ
ความรู้ของรายวิชาเข้ากับความรู้ในศาสตร์อื่น ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม เพื่อเพิ่มความมีหลักคิดทางวิชาการใน
ศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องและเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ให้
เหมาะสมกับบริบททางสังคม และฝึกให้นักศึกษามีความความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 โดยให้นักศึกษาท าการศึกษาข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีที่
ผ ู ้สอนได้แนะน าไว้ก่อนเข้าชั ้นเรียน เพื ่อเป็นแนวคิดในการพิจารณาเลือกหัวข้อที ่ตนเองมีความสนใจหรือมี
ประสบการณ์จริง และน ามาวิเคราะห์เพื่อหาขอบเขตของงานที่ต้องมี และสามารถน ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้งานได้
จริง โดยเป็นบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนและเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ 
Project-based Learning Flipped Classroom นอกจากนี ้ย ังเป ็นการส ่งเสร ิมทักษะด้านการร ่วมมือร ่วมใจ 
(Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การติดต่อสื ่อสาร (Communication) และการคิดว ิเคราะห์ 
(Critical Thinking) อีกด้วย 
 (3)  วิธีการประเมินผล 
  -  การทดสอบย่อย 
  -  การประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  -  การประเมินจากการค้นคว้าด้วยตนเอง 
  -  การประเมินจากการฝึกปฏิบัติและท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
  -  การประเมินผลจากโครงงานที่พัฒนา การเขียนรายงาน และการน าเสนอ 
  -  การสอบกลางภาคเรียน 
  -  การสอบปลายภาคเรียน 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
 (1)  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 3.4  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม  
 (2)  วิธีการสอน 

 -  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างมีกระบวนการ โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นไป
ได้ แล้วมาท าการวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเป็นประเด็นปัญหาและความต้องการ ให้ออกมารูปแบบแบบของรายงาน 
ในกรณีศึกษาที่ก าหนดให้และ/หรือโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการรู้สารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการจัดการเรียนรู้
แบบ Project-based Learning และจัดเป็นกิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและนวัตกรรมด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 

 -  ให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมจากที่ได้ฝึกปฏิบัติมาท าการพัฒนา
โครงงานประจ ารายวิชาเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการจัดการเรียนรู้
แบบ Project-based Learning 

 -  ฝึกให้นักศึกษาท าการค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับโครงงานของรายวิชา  เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม และมีนิสัยใฝ่รู้ โดยสามารถคิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็นจากการค้นคว้าเพ่ือ
น าเสนอ เพื่อเพิ่มทักษะการรู้สารสนเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทในศตวรรษที่ 21 และ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
 -  ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) โดยมีการจัดกิจกรรมให้ท างานร่วมกันเป็นทีม 
เพื่อท าการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) จากกรณีศึกษา และการอ่านบทความวิจัยต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้ท าการ
สืบค้นมาในประเด็นที่สนใจ เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้  และมีการน าเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันใน
กลุ่มผู้เรียน โดยเป็นการฝึกทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication) และมีการเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลงาน
ต่อยอดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

 (3)  วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินตามผลของงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย รวมถึงโครงงานที่นักศึกษาท า โดยพิจารณาจาก

วิธีการคิด วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา และการออกแบบระบบ ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรม ว่าเหมาะสมหรือไม่ 
 - การฝึกปฏิบัติและท าแบบฝึกในชั้นเรียน 
 - การประเมินจากการค้นคว้าด้วยตนเอง 
 - การทดสอบย่อย 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
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 4.5  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 4.4  เป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งสว่นตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจดุยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  

 

 (2)  วิธีการสอน 
 -  มอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่มเพ่ือพัฒนาโครงงาน และค้นคว้าบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานเพ่ือ
เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพ ตามหัวข้อที่เลือกเอง  โดยมีการก าหนดความรับผิดชอบให้
สมาชิกในทีมตามความสามารถในการผลิตผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษ
ที่ 21โดยสมาชิกแต่ละคนต้องน าหลักการความรู้ที่ได้เรียนและศึกษาจากแหล่งอ่ืนมาประยุกต์สร้างสรรค์ระบบงานเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Project-based Learning Flipped Classroom 
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 
 (3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินตามพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท าโครงงานซึ่งมีการน าเสนองานกลุ่ม และ
บทบาทในการท างานกลุ่ม รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม 

- ประเมินจากการค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
    5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน  

5.4 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม  
 (2)  วิธีการสอน 
 -  ให้นักศึกษาสามารถเลือกเครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาผลงานและน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมทักษะการรู้ ICT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 
 -  ให้นักศึกษาท าการพัฒนาโครงงาน โดยมีการเขียนรายงานและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทั ้งใน
รูปแบบไฟล์น าเสนอเนื้อหา และการน าเสนอโปรแกรม พร้อมฝึกให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยการ
ถาม-ตอบ และแก้โปรแกรมขณะน าเสนอ เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based Learning 
 (3)  วิธีการประเมินผล 
   -  ประเมินจากวิธีการเลือกใช้เครื่องมือ และประสิทธิภาพของเครื่องมือ ที่นักศึกษาใช้ในการแก้ปัญหา
โครงงาน รวมถึงการค้นคว้าด้วยตนเอง 
   - ประเมินรูปแบบการน าเสนอและการเขียนรายงานการค้นคว้าด้วยตนเอง และโครงงาน 
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   -  ประเมินความเชื่อมั่นและทักษะการสื่อสารในการน าเสนอผลงานทั้งการค้นคว้าด้วยตนเอง และ
โครงงาน 
 

• หมวดที่  5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน   โปรดระบุในช่องกิจกรรมการเรียนการสอนของสัปดาห์ท่ีมีการ 

1.  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2.  บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 
3.  บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
4.  บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  
5.  สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

จ านวนชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน (บ/ป/ฝ) 

1 
5 ม.ค. 66 

 

1. อธิบายข้อตกลงในการเรียนของ
รายวิชา รวมถึงเร่ืองอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก ่
• จริยธรรมและคณุธรรม อัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (ยึดมั่นในคุณธรรม 
6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด 
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) 
• การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับ
ใช้สังคม  
• การประหยัดพลังงาน กฎระเบยีบ
การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการเมื่อต้องการ
เข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเตมิ และปฏิบัตติามกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย กิจกรรม 7 ส. 
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 
สร้างนิสยั สวยงาม สิ่งแวดล้อม) 
 
2. เนื้อหารายวิชา 
• Challenges of Thai NLP 

สื่อท่ีใช้สอน 

• เอกสารประกอบการสอนใน NLP - 

Google Drive 
• บรรยาย 
• ฝึกปฏิบัติที ่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค

บรรยาย 

2/2-1/2-0 ดร.ปรัชญา บุญขวัญ 

2-3 
12,19 ม.ค. 

66 

• Basic algorithms for NLP สื่อท่ีใช้สอน 

• เอกสารประกอบการสอนใน NLP - 

Google Drive 
• บรรยาย 

• ฝึกปฏิบัติที ่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

2/2-1/2-0 ดร.ปรัชญา บุญขวัญ 

4, 5 • Introduction to Linguistics  สื่อท่ีใช้สอน 2/2-1/2-0 ดร.ปรัชญา บุญขวัญ 

https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk


มคอ. 3 

 9 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

จ านวนชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน (บ/ป/ฝ) 

26 ม.ค. 
66, 2 ก.พ. 

66 

• Formal grammars • เอกสารประกอบการสอนใน NLP - 

Google Drive 
• บรรยาย 

• ฝึกปฏิบัติที ่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

6-7 
9, 16 ก.พ. 

66 

• Meaning interpretation  
 

สื่อท่ีใช้สอน 

• เอกสารประกอบการสอนใน NLP - 

Google Drive 
• บรรยาย 

• ฝึกปฏิบัติที ่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

2/2-1/2-0 ดร.ปรัชญา บุญขวัญ 

8 
23 ก.พ.66 

 
 

• Statistical models for NLP 
 

สื่อท่ีใช้สอน 

• เอกสารประกอบการสอนใน NLP - 

Google Drive 
• บรรยาย 
• ฝึกปฏิบัติที ่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค

บรรยาย 

2/2-1/2-0 ดร.ปรัชญา บุญขวัญ 

9 สอบกลางภาค  

10 
9 มี.ค. 66 

 
 

• Machine translation  

 

สื่อท่ีใช้สอน 

• เอกสารประกอบการสอนใน NLP - 

Google Drive 
• บรรยาย 
• ฝึกปฏิบัติที ่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค

บรรยาย 

2/2-1/2-0 ดร.ปรัชญา บุญขวัญ 

11-12 
16, 23 
มี.ค. 66 

• Statistical models for NLP  

 

สื่อท่ีใช้สอน 

• เอกสารประกอบการสอนใน NLP - 

Google Drive 
• บรรยาย 
• ฝึกปฏิบัติที ่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค

บรรยาย 

2/2-1/2-0 ดร.ปรัชญา บุญขวัญ 
 

13 
30 มี.ค. 66 

• Machine translation  สื่อท่ีใช้สอน 

• เอกสารประกอบการสอนใน NLP - 

Google Drive 
• บรรยาย 

2/2-1/2-0 ดร.ปรัชญา บุญขวัญ 

https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

จ านวนชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน (บ/ป/ฝ) 

ฝึกปฏิบัติที ่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

14 
6 เม.ย. 66 

• Spectral learning in NLP  สื่อท่ีใช้สอน 

• เอกสารประกอบการสอนใน NLP - 

Google Drive 
• บรรยาย 

ฝึกปฏิบัติที ่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

2/2-1/2-0 ดร.ปรัชญา บุญขวัญ 

15-16 
20, 27 
เม.ย. 
66 

• Deep learning in NLP  สื่อท่ีใช้สอน 

• เอกสารประกอบการสอนใน NLP - 

Google Drive 
• บรรยาย 

• ฝึกปฏิบัติที ่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

2/2-1/2-0 ดร.ปรัชญา บุญขวัญ 

17 สอบปลายภาค  

รวม  30/30/0  

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

* ผลการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1.1, 2.4, 2.7, 2.8, 
4.4, 4.5, 5.1, 5.4 

การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
(ภาคบรรยาย + ภาคปฏิบัติการ) 

ตลอดภาคการศึกษา 25% 

1.1, 2.4, 2.7, 2.8, 
4.4, 4.5, 5.1, 5.4 

Hackathon / โครงงาน  25% 

2.1, 2.5, 3.4 การสอบกลางภาค 4/3/66 25% 
2.1, 2.5, 3.4 การสอบปลายภาค 11/5/66 25% 

 
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ที่ก าหนดในหลักสูตร 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
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หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 
1.  ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
  แหล่งรวมเอกสารประกอบการสอน NLP - Google Drive 
2.  เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 
 แหล่งรวมเอกสารประกอบการสอน NLP - Google Drive 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 แหล่งรวมเอกสารประกอบการสอน NLP - Google Drive 
 

หมวดที่  7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ ความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 

-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
-  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
-  แบบประเมินผู้สอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เป็นผู้ส ารวจ 
-  แบบประเมินรายวิชาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เป็นผู้ส ารวจ 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
-  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
-  การสัมภาษณ์แนวคิดและทัศนคติของนักศึกษา 
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนร่วม 

 
3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

-  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
-  การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
-  การวิจัยในชั้นเรียน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และพิจารณาผลสอบ รวมถึงการท าแบบรายงานผล

https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
https://drive.google.com/drive/folders/18qYC8HEsE8WEIzti7_nUWHHZsy8lURYk
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การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ เป็นผู้
พิจารณา 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

-  ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามผลการประเมินและจากการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
-  ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตามข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2552  และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565 
 



 

 

 

 

AI3423 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ชื่อ - สกุล 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์วรนุช  มีภมูิรู ้
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2565 

อาจารย์วรนุช  มีภมูิรู ้
อาจารย์ ดร.นพมาศ  อัครจันทโชติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูรศักดิ ์ เปลื้องผล 
อาจารย์ ดร.ศิลา  เต็มศริิฤกษ์กุล 

อาจารย์ยุวธิดา  ชิวปรีชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




