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ขอมูลทั่วไป
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ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
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ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4093203 ทฤษฎีเซต
(Set Theory)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดานบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา และ 4.2 อาจารยผูสอน
ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน
กลุมเรียน A4 เวลาเรียน วันพฤหัสบดี 8.00 – 11.00 น.
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
20 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจความหมาย และมีความคิดรวบยอด ของบทนิยามและทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
ระบบสัจพจน สัจพจนของการเลือก เซตอันดับ หลักการที่เปนอันดับดีแลว จํานวนเชิงการนับและจํานวน
เชิงอันดับที่ได
2. เพื่อใหผูเรียนสรุปบทนิยาม ทฤษฎีบท กฎ พรอมทั้งสามารถพิสูจนและใหเหตุผลเกี่ยวกับ
ระบบสัจพจน สัจพจนของการเลือก เซตอันดับ หลักการที่เปนอันดับดีแลว จํานวนเชิงการนับและจํานวน
เชิงอันดับทีไ่ ดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการเรียนวิชาอื่นๆ ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูในเรื่องขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎีบท
สวนตกคางกําลัง สอง เศษส วน โดยผูเ รียนจะตองมีก ารประเมินผลในดานการพัฒ นาการเรียนรู ในดาน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทั กษะทางป ญญา ทั กษะความสัม พั นธระหวางบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการเรียนรู โดยจะ
มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษาจากผลการวิจัยในชั้นเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการสรางทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน สัจพจนของการเลือก เซตอันดับ หลักการที่เปน
อันดับดีแลว จํานวนเชิงการนับและจํานวนเชิงอันดับที่
Study the development of set theory using axiomatic system, axiom of choice of
ordered set, well ordering principle, cardinal number, ordinal number.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ศึกษาดวยตนเอง 5
ชั่วโมง/สัปดาห

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
หรือตามความเห็นชอบ
ของผูส อน
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคลหรือรายกลุม แกนักศึกษา
นอกชั้นเรียนตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ สริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาแสดงออกในสิง่ ที่เหมาะสมดวยความเขาใจผูอื่น และ
เขาใจโลก
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
1.1.5 ใหความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแกปญ
 หาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสกึ ของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
1.2.3 การใชกรณีศึกษา (Case study)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
1.3.2 วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
1.3.3 วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรอบรูในดานวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกคณิตศาสตร และการบูรณาการ
วิชาชีพครูกับวิชาเอกคณิตศาสตรอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และเปนระบบ
2.1.2 มีความตระหนัก รูห ลักการ และทฤษฎีในองคความรูที่ เกี่ ยวของอยางบูรณาการ ทั้ ง
การบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
2.1.3 มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาคณิตศาสตรอยางลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยตอยอดความรูทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตร
2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry method)
2.2.2 การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
5
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2.2.3 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี
2.2.4 การเรียนรูร วมมือ (Collaborative learning) เพือ่ ประยุกตและประเมินคาองคความรูใน
สถานการณโลกแหงความเปนจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry method)
2.3.2 การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
2.3.3 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี
2.3.4 การเรียนรูร วมมือ (Collaborative learning) เพือ่ ประยุกตและประเมินคาองคความรูใน
สถานการณโลกแหงความเปนจริง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลงขอมูลทีห่ ลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัย เพื่อพัฒนา
งาน และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแกปญ
 หาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูก ารแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูท างทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน รวมทัง้ มีการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
3.1.4 มีการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการทีเ่ กี่ยวของในศาสตรสาขาคณิตศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญ
 หาการพัฒนาผูเ รียน และ
การวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัตงิ านอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มีการทํากิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรูจะทําใหผูเรียนมีประสบการณในการ
วางแผน การดําเนินงานศึกษาคนควาดวยตนเอง
3.2.2 ใหนักศึกษาทํารายงานและนําเสนอผลงานจากการศึกษาคนควา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินจากผลงานในกิจกรรม
3.3.2 ประเมินผลจากรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผูอื่นในการ
ทํางานและการอยูร วมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพฒ
ั นาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.1.2 มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมได อยาง
สรางสรรค
4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเ รียน และมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวมทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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4.1.4 มีความไวในการรับรูและเขาใจความรูส ึกของผูเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่น มีมมุ มองเชิงบวก มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณและสังคม เอาใจใสในการ รับฟง
และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
4.2.2 การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
4.2.3 การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective thinking)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
4.3.2 วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
4.3.3 วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยาง
รวดเร็ว
5.1.2 มีความสามารถในการใชดุลยพินจิ ที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช
ขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ ง
5.1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอดวย
รูปแบบทีเ่ หมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
5.1.4 มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารดานคณิตศาสตร จาก
ผูเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินจิ ในการเลือกใช และนําเสนอขอมูล
สารสนเทศสําหรับผูเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวหรือ
แหลงการเรียนรูทหี่ ลากหลาย
5.2.2 การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน
การศึกษา
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบ ที่
เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
7
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6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียน
ที่มี ความสามารถพิ เ ศษ ผูเ รี ยนที่ มี ความสามารถปานกลาง และผู เ รี ยนที่ มี ความตอ งการพิ เ ศษอยางมี
นวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกคณิตศาสตรอยางบูรณาการ
6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนวิเคราะหและอภิปรายถึงประเด็นสําคัญในบทเรียนเพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดเรียนรู
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
การวิเคราะหประเด็นจากการติดตามผลจากการจัดการเรียนรู

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

- แนะนํารายวิชา วิธีการเรียน การ
วัดและการประเมินผล
บทนํา ตรรกศาสตรและการพิสูจน
- โครงสรางทางคณิตศาสตร
- ตรรกศาสตรสัญลักษณ
- สัจนิรันดร
- ประพจนที่สมมูลกัน
- ประโยคเปดและประพจนบง
ปริมาณ
- การพิสูจนบางรูปแบบ
- การพิสูจนขอความแจงเหตุสผู ล
(การพิสูจนทางตรง, การพิสจู นโดย
วิธีแยงสลับที่, การพิสจู นโดยขอ
ขัดแยง )
- การพิสูจนวามี
- การพิสูจนโดยการยกตัวอยาง
คาน
บทที่ 1 เซต
- เซตและสับเซต
- ยูเนียนและอินเตอรเซกชัน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน ดร.ธนพรรษ
1. แนะนําผูสอน รายวิชา
พฤกษะวัน
วิธีการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล และแหลงการ
เรียนรู
2. บรรยายเนื้อหา อภิปราย
และซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
3. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน ดร.ธนพรรษ
1. จัดการเรียนการสอนแบบ พฤกษะวัน
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ

2

8

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

Á¤Í. 3
สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

3

บทที่ 1 เซต (ตอ)
- คอมพลีเมนตและผลตาง
- เซตกําลัง

3

4

บทที่ 2 ความสัมพันธ
- คูอันดับและผลคูณคารทีเชียน
- ความสัมพันธ

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบทดสอบผาน
กิจกรรมคิดวิเคราะหซึ่ง
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ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

5

บทที่ 2 ความสัมพันธ (ตอ)
- ความสัมพันธสมมูลและผลแบง
กั้น
บทที่ 3 ฟงกชัน
- ฟงกชันและชนิดของฟงกชัน

3

6

บทที่ 3 ฟงกชัน (ตอ)
- ฟงกชันผกผันและฟงกชัน
ประกอบ
- ฟงกชันภาพและฟงกชันบุพภาพ

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
สอดคลองกับหัวขอทีเ่ รียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบยอย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point

10

ผูสอน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

Á¤Í. 3
สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

7

บทที่ 3 ฟงกชัน (ตอ)
- ฟงกชันภาพและฟงกชันบุพภาพ
- ฟงกชันเลือก

3

8

สอบกลางภาค

3

9

บทที่ 4 เซตนับไดและเซตนับไมได
- การสมมูลกันของเซต
- เซตจํากัด

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดร.ธนพรรษ
1. จัดการเรียนการสอนแบบ พฤกษะวัน
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
นักศึกษาทําแบบทดสอบ
ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดร.ธนพรรษ
1. จัดการเรียนการสอนแบบ พฤกษะวัน
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
11
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

10

บทที่ 4 เซตนับไดและเซตนับไมได
(ตอ)
- เซตอนันต
- เซตนับได

3

11

บทที่ 4 เซตนับไดและเซตนับไมได
(ตอ)
- เซตนับไมได
บทที่ 5 จํานวนเชิงการนับ
- จํานวนเชิงการนับ

3

12

บทที่ 5 จํานวนเชิงการนับ (ตอ)
- การบวกจํานวนเชิงการนับ
- การคูณจํานวนเชิงการนับ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
12

ผูสอน
ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

Á¤Í. 3
สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

13

บทที่ 6 จํานวนเชิงอันดับที่
- อันดับบางสวน
- เซตที่เปนอันดับดีแลว

3

14

บทที่ 6 จํานวนเชิงอันดับที่ (ตอ)
- ฟงกชันสมสัณฐาน
- จํานวนเชิงอันดับที่

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบทดสอบยอยผาน
กิจกรรมคิดวิเคราะหซึ่ง
สอดคลองกับหัวขอทีเ่ รียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ทดสอบยอย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
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ผูสอน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

15

นักศึกษานําเสนอผลงานการศึกษา
คนควาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
ที่เกี่ยวของกับทฤษฎีเซต

3

16

สอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. นักศึกษานําเสนอผลงาน
จากการศึกษาคนควา
กรณีศึกษา โดยมีผสู อนและ
เพื่อนนักศึกษารวมกัน
อภิปราย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาทําแบบทดสอบ
สื่อที่ใช
แบบทดสอบปลายภาค

ผูสอน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

2.1.1-2.1.4, 3.1.13.1.4, 5.1.1-5.1.3,
6.1.1, 6.1.2

- การทดสอบยอย

1.1.1–1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,

- การทดสอบกลาง
ภาค

สัปดาหที่ สัดสวนของ
วิธีการทวนสอบ
ประเมิน การประเมินผล
4, 12
20 %
- การทวนสอบโดยตรวจสอบ
การใหคะแนนจาก
กระดาษคําตอบของนักศึกษา
- การทวนสอบโดยให
นักศึกษาประเมินตนเอง
- การทวนสอบจากคะแนน
สอบ
8
20 %
- การทวนสอบโดยตรวจสอบ
การใหคะแนนจาก
14
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ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

4.1.1, 5.1.1-5.1.3

1.1.1–1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
4.1.1, 5.1.1-5.1.3

- การทดสอบปลาย

1.1.1–1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.4, 5.1.15.1.3
1.1.1–1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
4.1.1, 5.1.1-5.1.3
1.1.1–1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.4, 5.1.15.1.3, 6.1.1, 6.1.2

วิธีการทวนสอบ
กระดาษคําตอบของนักศึกษา
- การทวนสอบโดยให
นักศึกษาประเมินตนเอง
- การทวนสอบจากคะแนน
สอบ
- การทวนสอบโดยตรวจสอบ
การใหคะแนนจาก
กระดาษคําตอบของนักศึกษา
- การทวนสอบโดยให
นักศึกษาประเมินตนเอง
- การทวนสอบจากคะแนน
สอบ
- การทวนสอบโดยให
นักศึกษาประเมินตนเอง
- การทวนสอบโดยตรวจจาก
ผลงานของนักศึกษา

16

30 %

- การเขาชั้นเรียน
- การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
- การสงงานตรง
ตามกําหนดเวลา
นัดหมาย
- การตรวจผลงาน
รายบุคคลที่
มอบหมาย

ตลอดภาค
เรียน

10 %

ตลอดภาค
เรียน

10 %

- การทวนสอบโดยประเมิน
จากผลงานของนักศึกษา

- การตรวจผลงาน
กลุมที่มอบหมาย
และการพิจารณา
ทักษะการนําเสนอ
ผลงาน

15

10 %

- การทวนสอบโดยประเมิน
จากผลงานของนักศึกษา
- การทวนสอบจากการตอบ
คําถามของนักศึกษา

ภาคเรียน
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3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90 – 100 คะแนน
85 – 89 คะแนน
75 – 84 คะแนน
70 – 74 คะแนน
60 – 69 คะแนน
55 – 59 คะแนน
50 – 54 คะแนน
ต่ํากวา 50 คะแนน
ถอนรายวิชา
คะแนนไมสมบูรณ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ธนพรรษ พฤกษะวัน. (2560). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาทฤษฎีเซต. กรุงเทพฯ:
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟกไซท.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไพโรจน เยียระยง. (2559). ทฤษฎีเซต. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุเทพ จันทรสมศักดิ์. (2523). ทฤษฎีเซตเบื้องตน. กรุงเทพฯ: อัดสําเนา.
สุเทพ ทองอยู. (2524). ทฤษฎีเซต. กรุงเทพฯ: อัดสําเนา.
ศักดา บุญโต. (2527). ทฤษฎีเซต. กรุงเทพฯ: อัดสําเนา.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ทําไดโดย
1) นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
2) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน ทําไดโดย
1) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินผานระบบออนไลน ของมหาวิทยาลัย
2) อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการสอน ทําไดโดย
16
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1) จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป
2) ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการประชุมอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตาม
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้
1) กําหนดระบบการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา และทบทวนระบบดวยคณะกรรมการ
2) อาจารยทรี่ บั ผิดชอบสอนในรายวิชาเดียวกันรวมกันกําหนดมาตรฐานการประเมินผลให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานของหลักสูตร และทําการทวนสอบโดยการตัดสินผลการเรียน
รวมกัน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก การปรับปรุงเนื้อหา
- อาจารยผูสอน/อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
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