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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร ์

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

7101401 คณิตศาสตร์ดสีครตี 

 
Discrete Mathematics 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 
 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

 

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 59/25 ดร. วิมาน ใจด ี

 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 

 
ไม่ม ี

 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 

 
ไม่ม ี

 

8. สถานท่ีเรียน 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1.1 มีความรู้ทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางคอมพิวเตอร์ 
1.2 สามารถน าความรู้เกีย่วกับทฤษฎีคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้ 
1.3 มีจรรยาวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

2.1 เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย  
2.2 เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร ์
2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ดสีครตีไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์

 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 
          เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์ ความสมัพันธ์เวียนเกดิทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน 

 
           

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  

1. การบรรยาย   1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน   

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

1. การบรรยาย   1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน   

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)   

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม   



3/9 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)   

1. การสังเกตพฤติกรรม   

 

5.เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

1. การบรรยาย   1. การสังเกตพฤติกรรม   

 

6.สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม  

1. การบรรยาย   1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน   

 

7.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

1. การบรรยาย   1. การประเมินการบ้าน   

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั
หลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 

1. การบรรยาย   1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การสอบกลางภาค  
3. การสอบปลายภาค   

 

2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร ์รวมทั้งประยุกต์
ความรู ้ทักษะ และการใช้เครื่องมอืท่ี
เหมาะสมกับการแก้ไขปญัหา  

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต (Demonstration)   

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การสอบกลางภาค  
3. การสอบปลายภาค   

 

3.สามารถ
วิเคราะห ์ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อก าหนด  

1. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-
directed learning)   

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน   

 

4.สามารถติดตามความกา้วหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร ์รวมทั้งการน าไปประยุกต ์ 

1. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-
directed learning)   

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน   

 

5.รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง  

1. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-
directed learning)   

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน   

 

6.มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และ  

1. การบรรยาย     

 

7.มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ 1. การบรรยาย 1. การประเมินการบ้าน   
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

การประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานไดจ้ริง  2. การสาธิต (Demonstration)   

 

8.สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต (Demonstration)   

1. การประเมินการบ้าน   

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ  

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต (Demonstration)   

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การสอบกลางภาค  
3. การสอบปลายภาค   

 

2.สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์ 

1. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-
directed learning)   

1. การประเมินการบ้าน   

 

3.สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  

1. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-
directed learning)   

1. การประเมินการบ้าน   

 

4.สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอรไ์ด้อย่าง
เหมาะสม  

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต (Demonstration)   

1. การประเมินการบ้าน   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถสื่อสารกับกลุม่คนหลากหลาย
และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)   

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน   

 

2.สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่การแก้ปญัหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)   

1. การสังเกตพฤติกรรม   

 

3.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน า
สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม  

1. การบรรยาย   1. การสังเกตพฤติกรรม   

 

4.มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)   

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน   

 

5.สามารถเป็นผูร้ิเริม่แสดงประเดน็ใน 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 1. การสังเกตพฤติกรรม   
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  

(Cooperative learning)   

 

6.มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง  

1. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-
directed learning)   

1. การประเมินการบ้าน   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ์ 

1. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-
directed learning)   

1. การประเมินการบ้าน   

 

2.สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิตปิระยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์ 

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต (Demonstration)   

1. การประเมินการบ้าน   

 

3.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)   

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน   

 

4.สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างเหมาะสม  

1. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-
directed learning)   

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน   

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  ตรรกศาสตร ์  
  ประพจน์  
  ตารางค่าความจริงและตัว  
  ด าเนินการตรรกะ  
  สัจนิรันดร ์ 
  ข้อขัดแย้ง   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับตารางค่า
ความจริง สัจนิ
รันดร ์และ ข้อ
ขัดแย้ง   

1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน   

2    ประพจน์สมมูลและการ
พิสูจน ์ 

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสอนโดยใช้

1. หนังสือ 
2. Power 

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับการสมมลู

1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

  ประโยคเปิดและตัวบ่ง
ปริมาณ   

การนิรนัย 
(Deductive)  
3. การสาธิต 
(Demonstration)   

Point   และการพสิูจน ์ ย่อย 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน   

3  เซต   
  ความหมายของเซต  
  เซตจ ากัดและเซตอนันต ์ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างเซต  
  การด าเนินการบนเซต   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการบนเซต  

1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน   

4    เซตที่เท่ากันและการ
พิสูจน ์ 

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสอนโดยใช้
การนิรนัย 
(Deductive)  
3. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับการพิสจูน์
การเท่ากันของ
เซต  

1. การสอบ
ข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน   

5  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  
  ความสัมพันธ์  
  ฟังก์ชัน  
  พีชคณิตของฟังก์ชัน   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
กลางภาค   

6    กราฟของฟังก์ชัน  
  การโตขึ้นของฟังก์ชัน   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับการโตขึ้น
ของฟังก์ชัน  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
กลางภาค   

7  การนับและความสัมพันธ์
เวียนเกิด  
  หลักการพื้นฐาน  
  การเรียงสับเปลีย่นและ
การจัดหมู ่  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับการเรียง
สับเปลี่ยนและการ
จัดหมู ่ 

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
กลางภาค   

8    สัมประสิทธ์ิทวินามและ
เอกลักษณ์ชิงวิธีจัดหมู ่ 
  ความสัมพันธ์เวียนเกิด   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับ
สัมประสิทธ์ิทวิ
นามและ

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

เอกลักษณ์ชิงวิธีจัด
หมู ่  ความสัมพันธ์
เวียนเกิด   

กลางภาค   

9  ทฤษฎีกราฟ  
  คุณสมบตัิและประเภทขอ
งกรา   การแทนด้วย
เมตริกซ ์ 
  ทางเดินและวงจร    

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับกราฟ   

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
ปลายภาค   

10    แบบการค านวณทางเดินท่ี
สั้นท่ีสุด  
  การถอดแบบกราฟ  
  กราฟท่ีท าให้อยู่บนระนาบ
เดียวกันได ้  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับกราฟ  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
ปลายภาค   

11  ทฤษฎีต้นไม ้ 
  คุณสมบตัิของต้นไม ้  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับต้นไม ้ 

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
ปลายภาค   

12    ต้นไม้ที่กระจายไปท่ัว
กราฟ 
  ต้นไม้ที่กระจายไปท่ัวมี
น้ าหนักต่ าที่สดุ   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับต้นไม ้ 

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
ปลายภาค   

13    การเรียงล าดับ  3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับต้นไม ้ 

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
ปลายภาค   

14  ข่ายงาน  
  ตัวแบบข่ายงาน   

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. หนังสือ 
2. Power 
Point   

แบบฝึกหัด
เกี่ยวกับข่ายงาน  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
ปลายภาค   

15    แบบการค านวณของการ 3  0  1. การบรรยาย 1. หนังสือ แบบฝึกหัด 1. การ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ไหลมากที่สุด  
  แบบการค านวณของการ
ไหลน้อยทีสุ่ด    

2. การสาธิต 
(Demonstration)   

2. Power 
Point   

เกี่ยวกับข่ายงาน  ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
ปลายภาค   

 รวม 45.00      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  4  20.00  20.00  

2  การสังเกตพฤติกรรม    5.00  5.00  

3  การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทใน
การท ากิจกรรม  

  5.00  5.00  

4  การประเมินการบ้าน    15.00  15.00  

5  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

  5.00  5.00  

6  การสอบกลางภาค  8  20.00  20.00  

7  การสอบปลายภาค  16  30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 
สมชาย  ประสิทธ์ิจูตระกลู.  (2544). ภินทนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ:  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 

 

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 

 

สมพร  สูตินันท์โอภาส. (2539). คณิตศาสตร์ดสิครตี. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล. 
วิทยา วัชระวิทยากุล และ สมชาย  ประสิทธ์ิจูตระกลู. (2521). คณติศาสตร์ดสีครีต เชิงประยุกต์. กรงุเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
วนิดา  เหมะกลุ. (2535). คณิตศาสตรด์ิสครีต. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มลูนิธิ สอวน.( 2553). คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: บริษัทด่านสุท
ธาการพิมพ์ จ ากัด. 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 

 
Kenneth H. Rosen. (1991). Discrete Mathematics and Its Applications. McGRAW- HILL. 

 



9/9 

Fletcher & Hoyle &Patty . (1991). Foundations of Discrete Mathematics. PWS-KENT. 
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ค าอธิบายศัพท์ 
เอกสาร E-Learning 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

-  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

-  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

 - ผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา  

 - ผลการสอบ 

 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

-  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

-  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 

ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ด้านท่ี 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านท่ี 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ ด้านท่ี 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้
คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 
 

 
1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม   

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

-  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

-  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ 

 

9
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