สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
. ทีเรี ยน
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานทีเรี ยน
9. วันทีจัดทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง. ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด 6

หมวด 7

ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิOของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
4122403 คณิตศาสตร์ ดิสครี ต
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต L(L-R-S)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ดลใจ ฆารเรื อง
5. ภาคการศึกษา/ชัน9 ปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาที 1 / ชันปี
. ที 2
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
[คลิกพิมพ์]
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
[คลิกพิมพ์]
8. สถานทีเรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การเรี ยนรางนํ .า
9. วันทีจัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง9 ล่ าสุด
[คลิกพิมพ์]

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพือให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับเซต ลําดับ และฟั งก์ชนั ตรรกศาสตร์ การเติบโตของ
ฟั งก์ชนั วิธีการพิสจู น์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขันตอนวิ
.
ธีแบบเรี ยกซํ .า วิธีการนับและ
ความสัมพันธ์แบบปรากฎซํ .า ความสัมพันธ์ ความรู้เบื .องต้ นเกียวกับทฤษฎีกรา เพือจะได้ นําเอาความรู้ที
ได้ ไปดัดแปลงและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพือให้ นกั ศึกษามีความรู้และความเข้ าใจ พร้ อมกับเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมด้ านปั ญญาในการ
นําความรู้ ความเข้ าใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ เต็มหน่วย เพือเป็ นพื .นฐานและช่วยสนับสนุนในรายวิชา
อืนๆ ดังนันจึ
. งทําให้ มีการปรับปรุงเทคนิคการสอนให้ มีความน่าสนใจ และมีความสอดคล้ องกับ
เทคโนโลยีทีมีความก้ าวหน้ าและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ เซต ลําดับ และฟั งก์ชนั ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟั งก์ชนั วิธีการพิสจู น์และ
อุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขันตอนวิ
.
ธีแบบเรี ยกซํ .า วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบปรากฎซํ .า
ความสัมพันธ์ ความรู้เบื .องต้ นเกียวกับทฤษฎีกราฟ
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย ]^ ชัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้ องการของนักศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง

การศึกษาด้ วยตัวเอง 6
ชัวโมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุม่ ตามความต้ องการของนักศึกษา `
ชัวโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้ องพัฒนา
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สจุ ริ ต
2) มีวินยั ตรงต่อเวลา ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบข้ อบังคับขององค์กร และสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและแก้ ไขข้ อขัดแย้ งทีเกิดขึ /นได้
4) เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อืน รวมทังเคารพกฎระเบี
/
ยบข้ อบังคับ
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1) ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรทีดีให้ แก่นกั ศึกษา โดยสร้ างเสริ มให้ นกั ศึกษามีระเบียบวินยั เน้ นการ
เข้ าชันเรี
/ ยนให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทีเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) ปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุ่มนันต้
/ องฝึ กให้ ร้ ู หน้ าทีของการเป็ น
ผู้นํากลุม่ และการเป็ นสมาชิกกลุม่
3) ปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีความซือสัตย์ โดยต้ องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกงานและ
การบ้ านของผู้อืน
4) ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษารู้ จกั เคารพทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อืน ตระหนักถึงผลกระทบของการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
5) ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมทีมหาวิทยาลัยจัดขึ /น
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้ าชันเรี
/ ยน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลา
ทีมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม การแต่งกายทีถูกต้ องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับอืนๆ อย่างต่อเนือง
3) ประเมินจากปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ รวมทังการลอกงานหรื
/
อการบ้ านของผู้อืน
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย ทังการทํ
/
างานเดียวและการทํางาน
กลุม่
5) ตรวจเนื /อหาของรายงานการค้ นคว้ า และการอ้ างอิงเอกสารในรายงานการค้ นคว้ า
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทีต้ องได้ รับ
1) มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับเซต ลําดับ และฟั งก์ชนั ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟั งก์ชนั
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2) มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับวิธีการพิสจู น์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขันตอนวิ
.
ธี
แบบเรี ยกซํ .า วิธีการนับ
3) มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับความสัมพันธ์แบบปรากฎซํ .า ความสัมพันธ์
4) มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับความรู้เบื .องต้ นเกียวกับทฤษฎีกราฟ
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกี ยวกับเซต ลําดับ และฟั งก์ชนั ตรรกศาสตร์ การเติบโต
ของฟั งก์ชนั วิธีการพิสจู น์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขันตอนวิ
/
ธีแบบเรี ยกซํ /า วิธีการนับและ
ความสัมพันธ์แบบปรากฎซํ /า ความสัมพันธ์ ความรู้เบื /องต้ นเกียวกับทฤษฎีกราฟ
2) มอบหมายให้ ค้นคว้ า เขียนรายงานและนําเสนอหน้ าชันเรี
/ ยน
3) ตังคํ
/ าถาม เพือตอบข้ อซักถามร่วมกัน และจัดให้ มีภาคปฏิบตั ิ
4) มอบหมายแบบฝึ กหัดท้ ายบท
5) จัดทํารายงานเป็ นกลุม่ โดยให้ นกั ศึกษาเลือกหัวข้ อทีตนสนใจ และนําเสนอหน้ าชันเรี
/ ยน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
2) ตรวจสอบเนื /อหาของรายงานการค้ นคว้ า และการอ้ างอิงเอกสารในรายงานการค้ นคว้ า
3) การสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
4) ประเมินผลการนําเสนอรายงาน
5) ประเมินผลแบบฝึ กหัดท้ ายบท รายงานทีได้ รับมอบหมาย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้ องพัฒนา
1) สามารถนําความรู้ เกียวกับหลักการทางคณิตศาสตร์ เซต ลําดับ และฟั งก์ชนั ตรรกศาสตร์ มา
ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ อย่างถูกต้ อง
2) สามารถวิเคราะห์ ปัญหาที ได้ จากการเรี ยนรู้ เพื อจะได้ แก้ โจทย์ ปัญหาในเรื องต่างๆได้ อย่าง
ถูกต้ องและแม่นยํา
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงาน ให้ คิดวิ เ คราะห์ แ ละหาคํ าตอบเกี ยวกับหลักการทางคณิ ตศาสตร์ เซต
ลําดับ และฟั งก์ชนั ตรรกศาสตร์ ทีจําเป็ น มาใช้ ในการวิเคราะห์ แปรผล และการนําเสนอข้ อมูล
2) มอบหมายให้ ค้นคว้ า เขียนรายงานและนําเสนอหน้ าชันเรี
/ ยน
3) ตังคํ
/ าถาม เพือตอบข้ อซักถามร่วมกัน และจัดให้ มีภาคปฏิบตั ิ
4) จัดทํารายงานเป็ นกลุม่ โดยให้ นกั ศึกษาเลือกหัวข้ อทีตนสนใจ และนําเสนอหน้ าชันเรี
/ ยน
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5) มอบหมายแบบฝึ กหัดท้ ายบท
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม และการคิดหาวิธีในการแก้ ปัญหา
2) ตรวจสอบเนื /อหาของรายงานการค้ นคว้ า และการอ้ างอิงเอกสารในรายงานการค้ นคว้ า
3) การสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
4) ประเมินผลการวิเคราะห์ และการนําเสนอรายงาน
5) ประเมินผลแบบฝึ กหัดท้ ายบท และรายงานทีได้ รับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบทีต้ องพัฒนา
1) พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
2) พัฒนาความเป็ นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็ นทีม
3) มีความรับผิดชอบในงานทีมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมแบบเดียวและแบบกลุม่ เพือส่งเสริ มให้ มีนษุ ยสัมพันธ์ร่วมกัน
2) ปลูกฝั งนักศึกษาให้ เข้ าร่ วมกิจกรรมของหลักสูตร / คณะ หรื อมหาวิทยาลัย เพือส่งเสริ มการ
อยูร่ ่วมกันในสังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม่ ในชัน/
เรี ยน
2) สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3) ประเมินพฤติกรรม ภาวะการเป็ นผู้นํา และผู้ร่วมงานทีดี
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
1) สามารถเข้ าใจในหลักทางคณิ ตศาสตร์ หลักการทางคณิ ตศาสตร์ เซต ลํ าดับ และฟั งก์ ชัน
ตรรกศาสตร์ ในการวิเคราะห์ได้ อย่างถูกต้ อง
2) สามารถนําเอาความรู้ทีได้ รับมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ เป็ นอย่างดี
5.2 วิธีการสอน
1) การมอบงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จาก เว็บไซต์ สือการสอน ฐานข้ อมูลออนไลน์
e-Learning และทํารายงาน
2) จัดทํารายงานเป็ นกลุม่ โดยให้ นกั ศึกษาเลือกหัวข้ อทีตนสนใจ และนําเสนอหน้ าชันเรี
/ ยน
5.3 วิธีการประเมินผล
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1) ประเมินการจัดทํารายงานและการนําเสนอโดยใช้ สืออิเล็กทรอนิกส์ในการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินผลการวิเคราะห์และการคํานวณหาคําตอบจากงานทีได้ รับมอบหมาย

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที

จํานวน
ชัวโมง

1

- ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เซต
- การเท่ากันของเซต
- เซตย่อย
- แผนภาพเวนน์-ออย
เลอร์
- การดําเนินการระหว่าง
เซต
- ทฤษฎีของเซต

3

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ
ซักถามร่วมกัน
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา

2

ตรรกวิทยา
3
- ความหมายของ
ตรรกวิทยา
- ประโยคทาง
ตรรกศาสตร์
- ประพจน์และการเชือม
ประพจน์
- ตัวเชือมและการปฏิเสธ

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ
ซักถามร่วมกัน
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา

3

ตรรกวิทยา (ต่ อ)
- การหาค่าความจริ ง
ของประพจน์

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ

3

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน สือทีใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน
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ซักถามร่วมกัน
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา

- สัจนิรันดร์
- การแทนทีและการให้
เหตุผล
- ตัวบ่งชี .ปริ มาณ
- ค่าความจริ ง
นิเสธ
4

ความสัมพันธ์ และฟั งก์ ชัน
- คูอ่ นั ดับ
- ผลคูณคาร์ ทีเชียน
- ความสัมพันธ์
- โดเมนและเรนจ์
ทดสอบย่อยครัง. ที `

3

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ
ซักถามร่วมกัน
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา

5

ความสัมพันธ์ และฟั งก์ ชัน
3
(ต่ อ)
- ผกผันของความสัมพันธ์
- ความสัมพันธ์แบบ
สมมูล
กราฟของความสัมพันธ์

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ
ซักถามร่วมกัน
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา

6

วิธีการจัดเชิงหมู่
- หลักการบวก
- หลักการคูณ
- วิธีเรี ยงสับเปลียน

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ
ซักถามร่วมกัน

3
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- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา
7

วิธีการจัดเชิงหมู่ (ต่ อ)
- วิธีจดั หมู่

8
9

สอบกลางภาค
พีชคณิตของบูล
- วงจรเกต
พีชคณิตของบูลกับวงจรเกต
ต่างๆ

10

ทฤษฎีกราฟเบือ9 งต้ น
- กราฟ
- จุดยอดประชิด

3

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ
ซักถามร่วมกัน
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา

3

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ
ซักถามร่วมกัน
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา

3

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ
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ซักถามร่วมกัน
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา

- ดีกรี ของจุดยอด
- จุดยอดคู่ จุดยอดคี
- แนวเดิน

11

ทฤษฎีกราฟเบือ9 งต้ น (ต่ อ)
- กราฟออยเลอร์
- การประยุกต์ใช้ ใน
ทฤษฎีกราฟ
ทดสอบย่อยครัง. ที 2

3

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ
ซักถามร่วมกัน
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา

12

กราฟต้ นไม้
- โครงสร้ างของต้ นไม้
- ความหมายของกราฟ
ต้ นไม้
นิยามของกราฟต้ นไม้

3

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ
ซักถามร่วมกัน
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา

13

กราฟต้ นไม้ (ต่ อ)
- คําศัพท์เกียวกับกราฟ
ต้ นไม้
การเดินทางของกราฟ

3

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ
ซักถามร่วมกัน
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ต้ นไม้

- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา

14

กราฟต้ นไม้ (ต่ อ)
3
- การใช้ ต้นไม้ เขียนนิพจน์
ทางคณิตศาสตร์

- PowerPoint ประกอบการ อ.ดลใจ ฆารเรื อง
บรรยาย
-ตังคํ
. าถาม เพือตอบข้ อ
ซักถามร่วมกัน
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
-ผู้สอนแสดงตัวอย่างเรื องที
เรี ยนรู้
-ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วม
อภิปรายสรุปเนื .อหา

15
16

สรุปประเด็นสําคัญ
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการ
ที
เรี ยนรู้
`
2.1-1 ความรู้ (มีความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับเซต ลํ าดับ และฟั งก์ ชัน
ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟั งก์ชนั )
2.1-2 ความรู้ (มีความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับวิธีการพิสูจน์และอุปนัย
วิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขันตอนวิ
.
ธีแบบเรี ยกซํ .า วิธีการนับ)
2.1-3 ความรู้ (มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับความสัมพันธ์ แบบปรากฎ
ซํ .า ความสัมพันธ์)
2.1-4 ความรู้ (มีความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับความรู้ เบื .องต้ นเกี ยวกับ
ทฤษฎีกราฟ)
3.1-1 ทักษะทางปั ญ ญา (สามารถนํ าความรู้ เกี ยวกับหลักการทาง
คณิ ต ศาสตร์ เซต ลํ า ดับ และฟั ง ก์ ชัน ตรรกศาสตร์ มาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ อย่างถูกต้ อง)
3.1-2 ทักษะทางปั ญญา (สามารถวิเคราะห์ปัญหาทีได้ จากการเรี ยนรู้
เพือจะได้ แก้ โจทย์ปัญหาในเรื องต่างๆได้ อย่างถูกต้ องและแม่นยํา)
5.1-2 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ (สามารถนําเอาความรู้ทีได้ รับ
มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ เป็ นอย่างดี)
2
1.1-1 คุณธรรม จริ ยธรรม (ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม
เสียสละ และซือสัตย์สจุ ริ ต)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ที
ประเมิน

- ทดสอบย่อยครัง. ที `
- สอบกลางภาค
- ทดสอบย่อยครัง. ที g
- สอบปลายภาค

4
8
11
16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
5%
30%
5%
30%

การทํางานกลุม่ และผลงาน
พร้ อมนําเสนอ

ตลอดภาคการศึกษา

20%
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1.1-2 คุณธรรม จริ ยธรรม (มีวินยั ตรงต่อเวลา ปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบข้ อบังคับขององค์กร และสังคม)
1.1-3 คุณธรรม จริ ยธรรม (มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถ
ทํางานเป็ นทีมและแก้ ไขข้ อขัดแย้ งทีเกิดขึ /นได้ )
1.1-4 คุณธรรม จริ ยธรรม (เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของ
ผู้อืน รวมทังเคารพกฎระเบี
/
ยบข้ อบังคับ)
1.1-5 คุณธรรม จริ ยธรรม (มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ)
2.1-1 ความรู้ (มีความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับเซต ลํ าดับ และฟั งก์ ชัน
ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟั งก์ชนั )
2.1-2 ความรู้ (มีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับวิธีการพิสจู น์และอุปนัย
วิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขันตอนวิ
.
ธีแบบเรี ยกซํ .า วิธีการนับ )
2.1-3 ความรู้ (มีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับความสัมพันธ์ แบบปรากฎ
ซํ .า ความสัมพันธ์)
2.1-4 ความรู้ (มีความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับความรู้ เบื .องต้ นเกี ยวกับ
ทฤษฎีกราฟ)
4.1-1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (พัฒนาทักษะในการสร้ าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน)
4.1-2 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (พัฒนาความเป็ นผู้นําและ
ผู้ตามในการทํางานเป็ นทีม)
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4.1-3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (มีความรับผิดชอบในงาน
ทีมอบหมาย)
5.1-1 ทักษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัวเลขฯ (สามารถเข้ าใจในหลักทาง
คณิ ต ศาสตร์ หลัก การทางคณิ ต ศาสตร์ เซต ลํ า ดับ และฟั ง ก์ ชั น
ตรรกศาสตร์ ในการวิเคราะห์ได้ อย่างถูกต้ อง )
5.1-2 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ (สามารถนําเอาความรู้ทีได้ รับ
มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ เป็ นอย่างดี)
A.A-A คุณธรรม จริ ยธรรม (ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม การเข้ าชันเรี
. ยน
เสียสละ และซือสัตย์สจุ ริ ต)
การมีสว่ นร่วมในชันเรี
. ยน
A.A-D คุณธรรม จริ ยธรรม (มีวินยั ตรงต่อเวลา ปฏิบตั ติ ามกฎ
การส่งงานตรงต่อเวลา
ระเบียบข้ อบังคับขององค์กร และสังคม)
A.A-E คุณธรรม จริ ยธรรม (มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถ
ทํางานเป็ นทีมและแก้ ไขข้ อขัดแย้ งทีเกิดขึ /นได้ )
A.A-F คุณธรรม จริ ยธรรม (เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของ
ผู้อืน รวมทังเคารพกฎระเบี
/
ยบข้ อบังคับ)
A.A-G คุณธรรม จริ ยธรรม (มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ)
F.A-A ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (พัฒนาทักษะในการสร้ าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน)

ตลอดภาคการศึกษา

`R%

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Kenneth H. Rosen, Discrete mathematics and its applications 5th ed., Mc.GrawHill.
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
http://dusithost.dusit.ac.th/~donjai_kra
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เอกสารและสไลด์ประกอบการสอนจาก อ. วรัญญา อรรถเสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน

หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี . ได้ ใช้ แนวความคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาดังนี .
- การแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและนักศึกษา
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพือประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี .
- ผลการสอน
- การตอบรับจากนักศึกษาในชันเรี
. ยน
- ผลการประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อg จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการปรับปรุ งการสอนดังนี .
- มีการจัดทําการวิจยั ในและนอกชันเรี
. ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิTของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอน มีการสอบทวนผลสัมฤทธิOในรายหัวข้ อ ได้ แก่ การสอบถามนักศึกษา
เป็ นกลุม่ หรื อรายบุคคล หรื อหารสุม่ ตรวจผลงาน รวมไปถึงการทดสอบย่อยแต่ละครัง.
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนผลสัมฤทธิOประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
เพือให้ เกิดคุณภาพมากขึ .น ดังนี .
- มีการปรับเนื .อหารายวิชาตามผลสัมฤทธิOทีได้ รับจากข้ อที ]

