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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4123651 ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
(Artificial Intelligence and Game Development)

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
3.2 ประเภทของหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพือ่ ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการของปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์แก้ปัญหาและการพัฒนางานได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกั บความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ หลั ก การของปั ญ ญาประดิ ษฐ์ กั บ การพั ฒ นาเกม ไดเรีย นรู ก ระบวนการการท างานของ
ปัญญาประดิษฐ์กับการนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกม ให้ดูสนุกสนาน ท้าทาย ตื่นเต้น เร้าใจ กับผู้เล่น
ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาไปเป็นอาชีพและกีฬาที่เรียกว่า อีสปอร์ต (eSports)

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับเกม รูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ที่
ใช้ภายในเกม การเคลื่ อนที่ของตัวละคร การปรับระดับเกม พฤติกรรมของตัวละคร การแทนความรู้
วิธีการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ การหาทางเลือกที่ดีที่สุดของเกม การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
กับการพัฒนาเกม
Study the theories and concepts of artificial intelligence for game, types of
artificial intelligence used in games, characteristic movement, game level adjustment,
characteristic behavior, knowledge representation and learning of artificial intelligence,
learning impact factors, the best optimistic for games and the apply of artificial
intelligence to game development.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 15 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
ศึกษาด้วยตนเอง 75
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
อาจารย์ ผู้ ส อนประกาศวั น เวลาให้ ค าปรึ ก ษาผ่ า นชั่ ว โมงเรี ย นหรื อ เว็ บ ไซด์ โดยจั ด เวลาให้
คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์การและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
12.1 อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.3 การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่
ของการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.5 ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติใช้ตัวแบบที่ดี เช่น
ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้การ
เสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4 ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัด ต่าง ๆ เช่ น แบบสอบถาม แบบ
สังเกต แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 2.2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 2.2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิช าที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ย นแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2.2 ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
2.2.3 ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระทาของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่
กาหนด ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณีศึกษา
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม
3.2.3 ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการคิด
ที่จะพัฒนาและให้ดาเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
3.2.4 ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพิ่มเติม
3.2.5 ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความชานาญ
3.2.6 ใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิต
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
3.3.2 การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.1.5 สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง ส่ ว นตัว และส่ ว นรวม
รวมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ
4.2.2 มอบหมายงานทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4.3.3 พิจารณาจากผลงาน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทัก ษะในการใช้เ ครื่อ งมือ ที่จาเป็น ที่มีอ ยู่ใ นปัจ จุบัน ต่อ การทางานที่เ กี่ย วกับ
คอมพิวเตอร์
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เทคนิคและ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
5.2.2 การทดลอง การฝึกปฏิบัติ นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5.2.3 มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
ประ เมิ นจา กผ ลสั ม ฤท ธิ์ ท างก าร เรี ยนแ ละ กา รปฏิ บั ติ ของ นั ก ศึ ก ษา ใน ด้ า น
ต่าง ๆ ทั้งประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
1. แนะนาเนื้อหารายวิชาและ วิธีการเรียน
การสอนชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาวิชาทั้ง
ภาคปฏิบัติ และทฤษฎี
2. ศึกษาแนวคิดและวิธีการของ
ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม

2

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ประเมินความคาดหวัง และความ
ต้องการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ผู้สอนชี้แจงกระบวนการการเรียน
การสอน ทาความตกลงเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน และการประเมินผล
3. ผู้สอนบรรยายชี้แจงเนื้อหา และ
รายละเอียดของการสอนในแต่ละ
สัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1- สัปดาห์ที่
15
สื่อการสอน
1. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง พื้นฐานของแคลคูลัส
และความคลาดเคลื่อน
2. เอกสารประกอบการสอน
3. รายชื่อผู้สอน เบอร์โทรศัพท์ และ
เวลาให้คาปรึกษา
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
บทที่ 1 ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ของระบบ
3
1กิจกรรมการเรียนการสอน
ปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับเกม
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา ทฤษฎีและแนวคิด
ของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับ
เกม
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับ ทฤษฎีและแนวคิดของ

8

ผู้สอน
ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
จันทรมาลี

ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
จันทรมาลี

มคอ. 3

3

บทที่ 2 รูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้
ภายในเกม

3

ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับเกม
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน
6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับ ทฤษฎีและแนวคิดของระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ที่เกีย่ วกับเกม
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง ทฤษฎีและแนวคิดของ
ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับเกม
3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
จันทรมาลี
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง รรูปแบบ

ของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ภายใน
เกม
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับรูปแบบของ

ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ภายในเกม
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน
6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับรูปแบบของ

ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ภายในเกม
9
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7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง รูปแบบของ

ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ภายในเกม

4

บทที่ 3 การเคลื่อนที่ของตัวละคร

3
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3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
จันทรมาลี
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง การเคลื่อนที่
ของตัวละคร
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของตัว
ละคร
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน
6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของตัวละคร
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง การเคลื่อนที่ของตัว
ละคร
3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน

มคอ. 3

5

บทที่ 4 การปรับระดับเกม (ครั้งที่ 1)

3

6

บทที่ 4 การปรับระดับเกม (ครั้งที่ 2)

3
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5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง การปรับ
ระดับเกม (ครั้งที่ 1)
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการปรับระดับเกม
(ครั้งที่ 1)
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน
6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับการปรับระดับเกม (ครั้งที่ 1)
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง การปรับระดับเกม
(ครั้งที่ 1)
3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง การปรับ
ระดับเกม (ครั้งที่ 2)
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก

ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
จันทรมาลี

ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
จันทรมาลี

มคอ. 3

7

3

บทที่ 5 พฤติกรรมของตัวละคร

(ครั้งที่ 1)

คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการปรับระดับเกม
(ครั้งที่ 2)
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน
6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับการปรับระดับเกม (ครั้งที่ 2)
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง การปรับระดับเกม
(ครั้งที่ 2)
3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
จันทรมาลี
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง พฤติกรรม

ของตัวละคร (ครั้งที่ 1)
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัว

ละคร (ครั้งที่ 1)
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน

12
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6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละคร

(ครั้งที่ 1)
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง พฤติกรรมของตัว

ละคร (ครั้งที่ 1)

8

3

สอบกลางภาค
บทที่ 5 พฤติกรรมของตัวละคร
(ครั้งที่ 2)

3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
จันทรมาลี
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง พฤติกรรม

ของตัวละคร (ครั้งที่ 2)
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัว

ละคร (ครั้งที่ 2)
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน
6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละคร

(ครั้งที่ 2)
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ

13
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บรรยายเรื่อง พฤติกรรมของตัว

ละคร (ครั้งที่ 2)

9

10

บทที่ 6 การแทนความรู้

3

บทที่ 7 วิธีการเรียนรู้

3
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3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์
(Kahoot)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
จันทรมาลี
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง การแทน
ความรู้
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการแทนความรู้
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน
6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับการแทนความรู้
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง การแทนความรู้
3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์
(Kahoot)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
จันทรมาลี
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่

มคอ. 3
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บทที่ 8 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้

3
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ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง วิธีการเรียนรู้
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน
6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง วิธีการเรียนรู้
3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
จันทรมาลี
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง ปัจจัยที่มผี ล
ต่อการเรียนรู้
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับปัจจัยทีม่ ีผลต่อการ
เรียนรู้
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน

มคอ. 3
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บทที่ 9 การหาทางเลือกที่ดีสุดของเกม

3
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6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลต่อการเรียนรู้
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการ
เรียนรู้
3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
จันทรมาลี
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง การหา
ทางเลือกที่ดีสุดของเกม
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการหาทางเลือกทีด่ ีสุด
ของเกม
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน
6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับการหาทางเลือกที่ดีสดุ ของ
เกม
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง การหาทางเลือกที่ดสี ุด
ของเกม
3. ใบงาน/กิจกรรมทีใ่ ห้นักศึกษา

มคอ. 3
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บทที่ 10 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับ
การพัฒนาเกม (ครั้งที่ 1)
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ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
จันทรมาลี
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการ
พัฒนาเกม (ครั้งที่ 1)
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
(ครั้งที่ 1)
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน
6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
(ครั้งที่ 1)
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
(ครั้งที่ 1)
3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
6. Unity 3D Engine

มคอ. 3
7. Blender Tool
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บทที่ 10 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับ
การพัฒนาเกม (ครั้งที่ 2)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
จันทรมาลี
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการ
พัฒนาเกม (ครั้งที่ 2)
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
(ครั้งที่ 2)
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน
6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
(ครั้งที่ 2)
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
(ครั้งที่ 2)
3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
6. Unity 3D Engine

7. Blender Tool
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บทที่ 10 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับ
การพัฒนาเกม (ครั้งที่ 3)
การนาเสนอโครงงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.จุ ฑ าวุ ฒิ
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
จันทรมาลี
กิจกรรม Active Learning และ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
ผ่านมา
2. บรรยายเนื้อหา เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการ
พัฒนาเกม (ครั้งที่ 3)
3. บรรยายโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่
รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
(ครั้งที่ 3)
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยวิธีการตั้ง
คาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน
6. อภิปราย สรุปประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
(ครั้งที่ 3)
7. ตอบคาถามทบทวน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. สื่อ Power Point ประกอบการ
บรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
(ครั้งที่ 3)
3. ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
4. Smart Phone ของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
(Kahoot)
6. Unity 3D Engine

7. Blender Tool
16

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.2, 2.1.1,
2.1.2, 3.1.1
1.1.1, 1.1.2,
2.1.1, 2.2.2,
2.1.5, 3.1.1
3.1.2, 4.1.3
1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
4.1.3

วิธีการประเมิน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- การทาแบบฝึกหัด

-การเข้าชั้นเรียน
-ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
8
16
ทุกสัปดาห์

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
30 %
ทวนสอบจาก
40 %
คะแนนสอบ
10 %
ทวนสอบจากงานที่
มอบหมาย
20%

ทวนสอบจากการ
เข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงตามเวลา
ที่กาหนด

3. การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกณฑ์คะแนน
เกรด
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
-

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
- จุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2561). ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Ian Millington, John Funge. Artificial Intelligence for Games, second edition. Morgan
Koffman, 2012.
John B. Ahlquist Jr, Jeannie Novak. Game Development Essentials: Game Artificial
Intelligence, Paperback, 2007.
ไม่มี

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/home.htm
- https://software.intel.com/en-us/articles/designing-artificial-intelligence-for-games-part-1
- http://www.gameai.com/
- http://www.codeproject.com/Articles/14840/Artificial-Intelligence-in-Games
- http://www.gamedev.net/page/index.html
- http://research.microsoft.com/en-us/projects/ijcaiigames/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- นักศึกษาประเมินผ่านระบบออนไลน์
- คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
- การสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถาม
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3. การปรับปรุงการสอน
จากการจั ด กิ จ กรรมในการระดมสมอง ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ในรายวิ ช า
ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกมการเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน สรุปผลได้ดังนี้
3.1 มีการปรับปรุงสื่อการสอน โดยมีเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยสอดแทรกสื่อการเรียน
การสอนในภาคภาษาอังกฤษเข้าไปในเนื้อหาการเรียน
3.2 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยการให้งานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษา
แต่ละคน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเพื่อนในกลุ่มเพิ่มมากขึ้นด้วย และช่วยกันทางานให้บรรลุผลสาเร็จได้ด้วยดี ซึ่ง
ผู้ เ รี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก กระบวนการ รวมทั้ ง การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ นี้ จ ะเป็ น การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น
กระบวนการมากกว่าเนื้อหา ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างทาการสอน มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้ อ โดยการสอบถามจาก
นักศึกษา หรือตรวจสอบจากผลงานของนักศึกษา และมีการทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา โดยอาจารย์ท่านอื่น ที่ไม่ใช้อาจารย์ประจาวิชา ทาการสุ่มตรวจงานของนักศึกษา

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน นามาปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า
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ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: 4123651 ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม
(Artificial Intelligence and Game Development)
ลงชื่อ...........................................................วันที่..............................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี)
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี
ลงชื่อ...........................................................วันที่................................................
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
ลงชื่อ...........................................................วันที่................................................
3. ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
ลงชื่อ...........................................................วันที่................................................
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า
ลงชื่อ...........................................................วันที่................................................
5. นางสาวอรศิริ ศิลาสัย
ลงชื่อ...........................................................วันที่................................................
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