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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4091112 ขั้นตอนวิธีการพิสจู นทางคณิตศาสตร
(Algorithms in Mathematics Proofs)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดานบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา และ 4.2 อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน
กลุมเรียน A4 เวลาเรียน วันอังคาร 8.00 – 11.00 น.
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
11 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่ อ ให นัก ศึก ษามีความรูความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร กระบวนการให เ หตุผ ล และ
ขั้นตอนวิธีการพิสูจนทางคณิตศาสตรแบบตาง ๆ อันเปนพื้นฐานที่สําคัญของนักคณิตศาสตร
2. เพื่ อ ให นั ก ศึก ษาอธิ บ ายหลั ก การและทฤษฎี ข องการให เ หตุ ผ ล และขั้น ตอนวิ ธี ก ารพิ สู จ น ท าง
คณิตศาสตรแบบตาง ๆ ไดถูกตอง
3. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการพิสูจนทางคณิตศาสตรอยางมีลําดับขั้นตอน
3

Á¤Í. 3
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําเอาความรูพื้นฐานนี้ไปใชในการพิสูจนทางคณิตศาสตรในเรื่องอื่น ๆ ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถในขั้นตอนวิธีการพิสูจนทางคณิตศาสตรซึ่งถือวาเปนศาสตรขั้น
พื้นฐานของคณิตศาสตรและสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรอื่น ๆ และในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได โดยผูเรียนจะตองมีการประเมินผลในดานการพัฒนาการเรียนรูในดานคุณธรรม
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญ ญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเ คราะห เ ชิง ตัวเลข การสื่ อ สาร และการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ทั ก ษะการจั ดการเรียนรู โดยมี ก าร
ปรับปรุงเนื้อหาความรูเพิ่มเติมในหัวขอการใหเหตุผลกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาโครงสรางทางคณิตศาสตร และกระบวนการใหเ หตุผ ล ตรรกศาสตร และตัวบ ง ปริ ม าณ
ขั้นตอนวิธีการพิสูจนทางคณิตศาสตร วิธีตรง วิธีการแยงสลับที่ วิธีการหาขอขัดแยง วิธีการแจงกรณี วิธีการ
พิสูจนวาเปนเท็จโดยการยกตัวอยางคาน วิธีการพิสูจนวามีอยางนอยหนึ่งและมีเพียงหนึ่งเดียว และวิธีอุปนัย
เชิงคณิตศาสตร การพิสูจนเกี่ยวกับเซต ความสัมพันธ และฟงกชัน
Study mathematics structures and reasoning process, logic and quantifiers, the
algorithm of mathematics proofs including direct proof, contrapositive, contradiction, proof
by exhaustion, counter example, and the proof of existence and uniqueness, mathematics
induction and the proofs concerning sets, relation and functions.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการปฏิบัติ
90 ชั่วโมง/ภาค
ภาคสนาม
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
หรือตามความเห็นชอบ
ของผูส อน

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษา และใหคําปรึกษาผาน Social Media
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึง่ พฤติกรรมดานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
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1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาแสดงออกในสิง่ ที่เหมาะสมดวยความเขาใจผูอื่น และ
เขาใจโลก
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
1.1.5 ใหความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสกึ ของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิก ฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของ
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 มีความตระหนักรูหลักการ และทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้งการบูร
ณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
2.1.3 มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาคณิตศาสตรอ ยางลึกซึ้ ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยตอยอดความรูทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตร
2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry method)
2.2.2 การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
2.2.3 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี
2.2.4 การเรียนรูรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตและประเมินคาองคความรูใน
สถานการณโลกแหงความเปนจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry method)
2.3.2 การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
2.3.3 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี
2.3.4 การเรียนรูรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตและประเมินคาองคความรูใน
สถานการณโลกแหงความเปนจริง
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลงขอมูลทีห่ ลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัย เพื่อพัฒนา
งาน และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน 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 มีการทํากิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรูจ ะทําใหผูเรียนมีประสบการณในการ
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 มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอือ้ ตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมได อยาง
สรางสรรค
4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกบั ผูเ รียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4.1.4 มีความไวในการรับรูและเขาใจความรูส ึกของผูเ รียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและ
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
6
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4.3.3 วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศทั้งทีเ่ ปนตัวเลขเชิงสถิติ 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 และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวหรือแหลง
การเรียนรูท ี่หลากหลาย
5.2.2 การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกระบวนการ GPAS 5 Steps
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
6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่
มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกคณิตศาสตรอยางบูรณาการ
6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนวิเคราะหและอภิปรายถึงประเด็นสําคัญในบทเรียนเพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดเรียนรู
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
การวิเคราะหประเด็นจากการติดตามผลจากการจัดการเรียนรู
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

1

1. โครงสรางทางคณิตศาสตรและ
การใหเหตุผลกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
- ธรรมชาติของคณิตศาสตร
- ประโยชนและคุณคาของ
คณิตศาสตร
- องคประกอบและโครงสรางทาง
คณิตศาสตร
- องคประกอบของระบบ
คณิตศาสตร

3

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

2

1. โครงสรางทางคณิตศาสตรและ
การใหเหตุผลกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
- บทบาทของการใหเหตุผลและการ
เรียนคณิตศาสตร
2. กระบวนการใหเหตุผล
ตรรกศาสตร และตัวบงปริมาณ
- กระบวนการใหเหตุผล
- ขอความทางคณิตศาสตร
- การหาคาความจริงทั้งหมดของ
ประพจนเชิงประกอบ

3

3

2. กระบวนการใหเหตุผล
ตรรกศาสตร และตัวบงปริมาณ (ตอ)
- การสมมูลเชิงตรรกศาสตร การ
นิเสธเชิงตรรกศาสตร และสัจนิรันดร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําผูสอน รายวิชา
วิธีการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล และแหลงการ
เรียนรู
2. บรรยายเนื้อหา อภิปราย
และซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
3. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
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
8
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

4

2. กระบวนการใหเหตุผล
ตรรกศาสตร และตัวบงปริมาณ
(ตอ)
- แบบแผนการใหเหตุผลที่
สมเหตุสมผล
- ประพจนบง ปริมาณ

3

5

2. กระบวนการใหเหตุผล
ตรรกศาสตร และตัวบงปริมาณ
(ตอ)
- แผนภาพของออยเลอร
- การใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล
สําหรับประพจนบงปริมาณ
- การพิสูจนประพจนบงปริมาณ

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
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

9
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

6

3. วิธีการพิสูจนทางคณิตศาสตร
- การพิสจู นขอความที่อยูในรูปแบบ
p  q ดวยวิธีตรง และวิธีการแยง
สลับที่

3

7

3. วิธีการพิสูจนทางคณิตศาสตร
(ตอ)
- การพิสูจนขอความที่อยูในรูปแบบ
p  q ดวยวิธีการหาขอขัดแยง
- วิธีการแจงกรณี
- การพิสูจนขอความก็ตอเมื่อ

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
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. ทดสอบยอยผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
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ผูสอน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

Á¤Í. 3
สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

8

สอบกลางภาค

3

9

3. วิธีการพิสูจนทางคณิตศาสตร
(ตอ)
- การพิสูจนขอความเลือก
- การพิสูจนโดยการแจงนับ
- วิธีการพิสูจนวาเปนเท็จโดยการ
ยกตัวอยางคาน
- วิธีการพิสูจนวามีอยางนอยหนึง่
และมีเพียงหนึ่งเดียว

3

10

3. วิธีการพิสูจนทางคณิตศาสตร
(ตอ)
- วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบยอย
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาทําแบบทดสอบ
สื่อที่ใช
แบบทดสอบกลางภาค
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
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

11
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

11

4. ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีเซตเบือ้ งตน
- เซต และเซตยอย
- การดําเนินการของเซต

3

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

12

4. ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีเซตเบือ้ งตน
- การดําเนินการของเซต (ตอ)

3

13

5. ความสัมพันธและฟงกชัน
- ความสัมพันธ
- ฟงกชันและฟงกชันผกผัน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
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
12

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
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5. ความสัมพันธและฟงกชัน (ตอ)
- พีชคณิตของฟงกชัน
- ฟงกชันประกอบ

3

15

นักศึกษานําเสนอผลงานการศึกษา
คนควาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายที่
เกี่ยวของกับการพิสจู นทาง
คณิตศาสตร

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทดสอบยอยผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
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. นักศึกษานําเสนอผลงาน
จากการศึกษาคนควา
กรณีศึกษา โดยมีผสู อนและ
เพื่อนนักศึกษารวมกัน

13

ผูสอน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดา
หที่

16

หัวขอ/รายละเอียด

สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
อภิปราย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาทําแบบทดสอบ
สื่อที่ใช
แบบทดสอบปลายภาค

3

ผูสอน

ผศ.ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
2.1.1, 2.1.3-2.1.4,
3.1.2, 5.1.1, 5.1.3

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
4.1.1-4.1.3, 5.1.1

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
2.1.1, 2.1.4, 3.1.2,
4.1.1, 5.1.3
1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
2.1.1-2.1.4, 3.1.2,
4.1.1-4.1.3, 5.1.1,
5.1.3

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
- การทดสอบยอย 3, 5, 7, 11,
15 %
13
- การทดสอบกลาง
8
20 %
ภาค
16
30 %
- การทดสอบปลาย
ภาคเรียน
ตลอดภาค
- การเขาชั้นเรียน
10 %
เรียน
- การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
- การสงงานตรง
ตามกําหนดเวลา
นัดหมาย
15 %
- การตรวจผลงาน 2, 4, 6, 10,
12, 14
รายบุคคลที่
มอบหมาย
15
10 %
- การตรวจผลงาน
กลุมที่มอบหมาย
และการทักษะ
การนําเสนอ
ผลงาน
วิธีการประเมิน

14

วิธีการทวนสอบ
- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบการใหคะแนน
จากกระดาษคําตอบของ
นักศึกษา
- การทวนสอบจากคะแนน
สอบ
- การทวนสอบโดยให
นักศึกษาประเมินตนเอง
- การทวนสอบโดยตรวจ
จากผลงานของนักศึกษา
- การทวนสอบโดยประเมิน
จากผลงานของนักศึกษา
- การทวนสอบโดยประเมิน
จากผลงานของนักศึกษา
- การทวนสอบจากการตอบ
คําถามของนักศึกษา
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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. (2561). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาขั้นตอนวิธีการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟกไซท.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กรรณิกา กวักเพฑูรย. (2542). หลักคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปยรัตน จาตุรันตบุตร. (2547). หลักการคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
พัฒนี อุดมกะวานิช. (2541). หลักคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: พิทักษการพิมพ.
วรรณี ธรรมโชติ. (2549). หลักการคณิตศาสตร (จัดพิมพตามโครงการตําราวิชาการ
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป). กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.
สุเทพ จันทรสมศักดิ์ และคณะ. (2539). อุปนัยเชิงคณิตศาสตร The Method of Mathematical
Induction. กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมการศาสนา.
อําพล ธรรมเจริญ. (2558). หลักการคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: พิทักษการพิมพ.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Daniel, S. (2002). How to Read And Do Proofs: An Introduction to Mathematical
Thought Processes. New York: John Wiley.
Intellitech Systems Inc. (2004). Proof by Contradiction (Online).
Available: http://www.delphiforfun.org/Programs/Math_Topics/proof_by_contradiction.htm
Kurtz, D.C. (1992). Foundation of Abstract Mathematics. Singapore:
McGraw–Hill, Inc.
Lay, S.R. (1986). Analysis an Introduction to Proof. New Jersey: Prentice–Hall.
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Olmsted, D.D. (2000). The Rationale for Analog Truth Value Operations
in the History of Logic (Online).
Available: http://www.neurocomputing.org/Logic_History/body_logic_history.html
Oswego City School District. (2004). Contrapositive (Online).
Available: http://regentsprep.org/Regents/math/relcond/Lcontrap.htm
Silverstein, C. (1998). Morphology of Proof an introduction to rigorous proof
techniques (Online). Available: http://nike.psu.edu/resources/cache/proof.pdf
The MathPath Oganization. (2003). MathPath (Online).
Available: http://www.mathpath.org/proof/proof.argument.htm
Toida. (2001). Mathematical Reasoning (Online).
Available: http://www.cs.odu.edu/~toida/nerzic/content/set/math_reasoning.html
Velleman, D.J. (1998). How To Proof It A Structured Approach. Cambridge:
Cambridge University Press.
Weisstein, E.W. (2004). Proof (Online). Available: http://mathworld.wolfram.com/Proof.html

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
1) จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป
2) ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการประชุมอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตาม
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้
1) กําหนดระบบการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา และทบทวนระบบดวยคณะกรรมการ
2) อาจารยทรี่ บั ผิดชอบสอนในรายวิชาเดียวกันรวมกันกําหนดมาตรฐานการประเมินผลใหสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานของหลักสูตร และทําการทวนสอบโดยการตัดสินผลการเรียนรวมกัน
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
- 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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