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รายละเอียดของรายวิชา 

คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา  วิทยาการการคํานวนและเทคโนโลยีดิจิทัล  

ภาคการศึกษาท่ี     1   ปการศึกษา 2564  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

              

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา CS1323 โครงสรางไมตอเนื่อง  (Discrete structure) 

2.  จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 

3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) ประเภทรายวิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ 

4.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/ช้ันปท่ี 1 

5.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี 

6.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมม ี

7.  ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร. ศิลา เต็มศิริฤกษกุล 

8.  สถานท่ีเรียน อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  ภาคบรรยาย 

 กลุม 01 วันจันทร เวลา  12.30 – 15.30 น.  หอง 2-111 

  ภาคปฏิบัติการ 

 ไมมี 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 2 สิงหาคม 2564 
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หมวดท่ี  2จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 ใหนักศึกษาเขาใจถึงโครงสรางไมตอเนื่อง ซึ่งเปนองคความรูทางคณิตศาสตรท่ีเปนพื้นฐานสําหรับการ

ประยุกตใชในวิทยาการทางดานคอมพิวเตอร 

 ใหนักศึกษามีความรูในเกี่ยวกับโครงสรางไมตอเนื่องตางๆ และนําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาตางๆในการ

เขียนโปรแกรม 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-Level Learning Outcomes : CLOs) 

เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชานี้ สามารถ 

 อธิบายพื้นฐานของโครงสรางไมตอเนื่องที่จําเปนตองใชในการศึกษาวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอรใน

ระดับสูงตอไป 

 แสดงวิธีทําการแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเชต ความสัมพันธ ฟงกชัน ลําดับ ทฤษฎีการนับ วิธีการจัดหมู ทฤษฎี

กราฟ ตนไม และการเรียงลําดับ สําหรับใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหข้ันตอนวิธี และการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

 แสดงความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร และพีชคณิตแบบบูลีน สําหรับเปนการศึกษาและออกแบบวงจร

คอมพิวเตอรบนพื้นฐานของตัวดําเนินการทางตรรกศาสตร 

 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 จากผลการประเมินการเรียนการสอนในป�การศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ได้ทำการปรับปรุง

รายวิชาเพื ่อให้การเรียนการสอนของรายวิชานี ้ม ีคุณภาพและมาตรฐานที ่ เป�นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในป�การศึกษา 

2564 รายวิชาได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี ้

 ปรับปรุงเนื้อหาตลอดจนรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับสภาพนักศึกษาท่ีเขาเรียน 

 ปรับปรุงคู มือที่เปนการอธิบายพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเพื่อเปนการทบทวนความรูที ่ผานมาให

เหมาะสมมากยิ่งข้ึนโดยมีการยกตัวอยาง และมีโจทยใหฝกทํา 

 สงเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษโดยใหนักศึกษาคนควาบทความวิชาการภาษาอังกฤษในหัวขอท่ีเรียน พรอม

สรุปประเด็นและนําเสนอหนาช้ันเรียน 

 ปรับปรุงรูปแบบการสอนเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Active Learning)  และพัฒนา

กิจกรรมรูปแบบการเรียนรูดวยโครงการ (Project-based Learning) ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนรูที ่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

 จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู การนําองคความรูไปแกไข

ปญหาตางๆในสถานการณตาง 
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 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค 

(Creativity) การติดตอส่ือสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) 

 ปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาใหมีลักษณะเปนการเรียนรูท่ีผลมผสานรูปแบบการเรียนรู

ที ่ม ีความหลากหลาย (Blended Learning) มากยิ ่งขึ ้น เพื ่อใหตอบรับกับรูปแบบการเรียนร ู  ในสถานการณ ท่ี

เปล่ียนแปลงในปจจุบัน 
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หมวดท่ี 3    สวนประกอบของรายวิชา 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

ทฤษฎีเกี่ยวกับเซต ความสัมพันธและฟงกชัน ตรรกศาสตรเบ้ืองตน เทคนิคการพิสูจน ไดแก การพิสูจนโดยตรง การ

พิสูจนดวยความขัดแยง และการพิสูจนเชิงอุปนัย โครงสรางกราฟและตนไม พีชคณิตบูลีนและการแกปญหา โครงสราง

พีชคณิต และการฝกปฏิบัติการดวยซอฟตแวรสําเร็จรูป 

 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝกปฏิบัติการ 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษา - 

 

3.  วันเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 

วันศุกร เวลา 08.30 – 11.30 น. (เฉพาะบุคคลท่ีตองการ) โดยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานชองทางออนไลนได 

เชน Discord, ไลน, MS Team 
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หมวดท่ี  4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหขอมูลในแตละดาน ดังนี้ 

1) เขียนผลการเรียนรูในแตละดานซึ่งตองสอดคลองกับท่ีระบุในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ

ตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

2) ระบุวิธีการสอนท่ีใชในการพัฒนาความรู/หรือทักษะใน ขอ 1 

3) ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคลองกับประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานการเรียนรูแตละ

ดาน 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนาเพื่อใหผูเรียน 

1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา อดทน ขยัน และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(2)  วิธีการสอน 

-  ผูสอนไดทําความเขาใจกับนักศึกษาใหตรงกัน ในเรื่องการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย ให

ตรงตามกําหนด การแตงกายที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพยีง 

คุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู) และไดยํ้าเตือนใหนักศึกษาดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู เพื ่อรับใชสังคม โดยแสดงไวใน PowerPoint และหนาจอคอมพิวเตอรใน

หองปฏิบัติการกิจกรรมนี้ถือเปนการเสริมสรางการเปนผูที่มีจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามอยูในพื้นฐานของจิตใจซึ่งเปน

คุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 

-  ลักษณะงานที่มอบหมายมีทั้งที่เปนรายบุคคล รายกลุม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม เปนการฝกใหนักศึกษาทํางานเปนทีม ซึ่งตองมีการฝกภาวะความเปนผูนําและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

กิจกรรมนี้ถือเปนการสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และการทํางานรวมกับผูอื่นตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทย

ในศตวรรษท่ี 21 

(3)  วิธีการประเมินผล 

-  ประเมินจากการเขาช้ันเรียนและการมีสวนรวมในช้ันเรียนการสงงานตามท่ีไดรับมอบหมายและการจัด

รายงาน 

 

2.  ความรู 

(1)  ความรูท่ีตองไดรับ 

2.1  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 

2.6  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม ๆ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

CS 1323 โครงสรางไมตอเนื่อง 3(3/3-0-0)   ο ο  ο 

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

5.ทักษะในการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการรหัส ชื่อวิชา หนวยกิต
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา
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(2)  วิธีการสอน 

-  สอนโดยใชวิธีการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยยกตัวอยางการใชงาน 

-  จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนลักษณะของ Blended Learning โดยมีการจัดการเรียนการ

สอนภายในหองเรียน และจัดทําสื่อวีดิทัศนประกอบการบรรยายและการฝกปฏิบัติเพื่อนําขึ้น e-learning สําหรับให

นักศึกษาสามารถนําไปทบทวนความรูไดทุกที่ทุกเวลาและตลอดเวลา นอกจากนี้ในบางประเด็นไดกําหนดใหนักศึกษา

ทําการคนควาหาความรุเพิ่มเติม และนํามาแลกเปล่ียนความรูโดยการนําเสนอหนาช้ันเรียน 

-  ใหนักเรียนวิเคราะหโจทยปญหาท่ีให พรอมท้ังอภิปรายเปนกลุมเพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราห (Critical 

Thinking) และการใหเหตุผล 

-  ใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหการแกปญหาจากโจทยตัวอยางท่ีกําหนด ซึ่งจัดเปนรูปแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) 

-  นําผลงานวิจัยของผูสอนมาบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยเปนการยกตัวอยางงานวิจัยทีมีการนําองค

ความรูในวิชานี้ไปประยุกตใช รวมไปถึงใหฝกใหนักศึกษาทําการคนควาดวยตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวของเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการหาความรูเพิ่มเติม และมีนิสัยใฝรูรวมถึงมีความเทาทันความเคลื่อนไหวและความกาวหนาใน

ศาสตรท่ีศึกษา และสามารถคิดวิเคราะห และสรุปประเด็นจากการคนควาเพื่อนําเสนอ เพื่อเพิ่มทักษะการรูสารสนเทศ

(Information literacy) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสรางคุณลักษณะของบัณฑิตไทในศตวรรษท่ี 21 และเปนการจัดการ

เรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมทักษะดานการคิด

วิเคราะห (Critical Thinking) 

 

(3)  วิธีการประเมินผล 

-  การทดสอบยอย 

-  การประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

-  การประเมินจากการคนควาดวยตนเอง 

-  การประเมินจากการฝกปฏิบัติและทําแบบฝกหัดในช้ันเรียน 

-  การประเมินผลจาก การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

-  การสอบปลายภาคการศึกษา 

 
3.  ทักษะทางปญญา 

(1)  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

3.1  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ  

3.3  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 (2)  วิธีการสอน 
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-  ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงหนาชั้นเรียน จากโจทยที่กําหนดให โดยเปนการฝกใหนักศึกษาคิด วิเคราะห 

และสรุปประเด็นปญหาอยางเปนระบบโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) และจัดเปนเการเรียนรูท่ีให

ผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 

-  สงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) โดยมีการจัดกิจกรรมใหทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อทํา

การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) จากกรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาเรื ่อง

โครงสรางไมตอเนื่อง 

-  การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ในแตละคาบของการสอนไดใหโอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนประสบการณเกี ่ยวกับหัวขอตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ เพื่อสรุปเปนองคความรู โดยเปนการฝกทักษะการ

ติดตอสื ่อสารและความรวมมือกัน (Communication and collaboration) รวมทั ้งไดเปดหองสนทนาและ

กระดานสนทนาไวในระบบ E-learning ของทางมหาวิทยาลัยฯ ไวใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

ประสบการณกันนอกหองเรียน 

 (3)  วิธีการประเมินผล 

-  ประเมินตามผลงานจากการเขียนรายงานและการนําเสนอของนักศึกษาโดยพิจารณาจากวิธีการคิด วิเคราะห 

และการแกไขปญหาวาเหมาะสมหรือไม 

-  ประเมนิจากการอภิปรายเปนกลุมยอยในช้ันเรียน 

-  การฝกปฏิบัติและทําแบบฝกในช้ันเรียน 

 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.6  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  

(2)  วิธีการสอน 

-  มีการมอบหมายใหนักศึกษาจับกลุม และ ศึกษาปญหาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย โดยนักศึกษาแตละ

คนตองนําหลักการความรูที่ไดเรียนและศึกษาจากแหลงอื่นมาประยุกตเพื่อแกไขปญหาที่ไดรับเปนการสงเสริมทักษะ

ดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และ

การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

(3)  วิธีการประเมินผล 

-  ประเมินตามพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการอภิปรายซึ่งมีการนําเสนองานกลุม และ

บทบาทในการทํางานกลุม รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรับมอบหมายในกลุม 

 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

(2)  วิธีการสอน 
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-  ใหนักศึกษาการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโจทยที่ไดรับ และสรุปองคความรู โดยเปนการฝก

ทักษะการติดตอส่ือสาร (Communication) และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม และนําเสนอหนาช้ันเรียน กิจกรรม

นี้ถือเปนการสงเสริมและพัฒนาทักษะทักษะกระบวนการคิด มีความคิดริเริ ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง มี

ความสามารถในการประยุกตความรูใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม และการทํางานรวมกับผูอื่นตามคุณสมบัติของ

บัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 

(3)  วิธีการประเมินผล 

-  ประเมินจากวิธีการเลือกใชเครื ่องมือ และประสิทธิภาพของเครื ่องมือ ที่นักศึกษาใชในการ

แกปญหา รวมถึงการคนควาดวยตนเอง 

-  ประเมินรปูแบบการนําเสนอและการเขียนรายงานการคนควาดวยตนเอง 

-  ประเมินความเช่ือมั่นและทักษะการส่ือสารในการนําเสนอผลงานท้ังการคนควาดวยตนเอง 
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หมวดท่ี  5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน   โปรดระบุในชองกิจกรรมการเรียนการสอนของสัปดาหท่ีมีการ 

1.  สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  

2.  บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน 

3.  บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

4.  บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  

5.  สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม 

สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อท่ีใช 

จํานวนช่ัวโมง 
ช่ือผูสอน 

(บ/ป/ฝ) 

1 

9 ส.ค. 64 

ภาคบรรยาย 

Introduction to Discrete 

system 

- Examples of problem 

in math 

- Variable 

- Number and 

sequences 

- Language of Set 

- The Language of 

Relations and 

Functions 

- ทดสอบภูม ิหลังและศักยภาพของ

ผูเรียน  

- อธิบายแนวคิดและหลักการสําคัญ

ของรายวิชา 

- ให ผ ู  เร ียนท ําการ ว ิ เคราะห และ

อภิปรายเปนกลุมเพื่อเปนการสงเสริม

ความสามารถทางความคิด และ ความ

กลาแสดงออกและนําเสนอองคความรู

ท่ีตนมีใหผูอื่นเขาใจ 

- แบบฝกหัดเพิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

- ออนไลนโดยผานโปรแกรม Zoom 
ส่ือท่ีใชสอน 

 แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

 Google Colab 

 Zoom 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 

 

2 

16 ส.ค. 

64 

ภาคบรรยาย 

A Primer of 

Mathematical Writing 

- Mathematical writing 

- Proofs about 

Numbers 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 
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สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อท่ีใช 

จํานวนช่ัวโมง 
ช่ือผูสอน 

(บ/ป/ฝ) 

- Mathematical 

induction 

-แบบฝกหัดเพ ิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

- ออนไลนโดยผานโปรแกรม Zoom 
ส่ือท่ีใชสอน 

 แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

 Google Colab 

 Zoom 

3 

23 ส.ค. 

64 

ภาคบรรยาย 

A Primer of Mathematical 

Writing 

- Contradiction 

- Representation of 

numbers 

- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 

- แบบฝกหัดเพิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

- ออนไลนโดยผานโปรแกรม Zoom 
ส่ือท่ีใชสอน 

 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

 Google Colab 

 Zoom 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 

 

4 

30 ส.ค. 

64 

ภาคบรรยาย 

The Logic of Compound 

Statements 

- Logical Form and 

Logical Equivalence 

- Conditional 

Statements 

- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 

- แบบฝกหัดเพิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

 

ส่ือท่ีใชสอน 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 
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สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อท่ีใช 

จํานวนช่ัวโมง 
ช่ือผูสอน 

(บ/ป/ฝ) 

 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning  

 Google Colab 

 Zoom 

5 

6 ก.ย. 64 

ภาคบรรยาย 

The Logic of Compound 

Statements 

- Valid and Invalid 

Arguments 

- Application: Digital 

Logic Circuits 

-  

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 

- แบบฝกหัดเพิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

 

ส่ือท่ีใชสอน 
 แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

 Google Colab 

 Zoom 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 

 

6 

13 ก.ย. 

64 

ภาคบรรยาย 

Sets and Boolean Algebra 

- Set Theory: Definitions 

and the Element 

Method of Proof  

- Set Theory: Definitions 

and the Element 

Method of Proof 

- Disproofs, Algebraic 

Proofs, and Boolean 

Algebras 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 

- แบบฝกหัดเพิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

 

ส่ือท่ีใชสอน 
 แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

 PPT-Slide 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 
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สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อท่ีใช 

จํานวนช่ัวโมง 
ช่ือผูสอน 

(บ/ป/ฝ) 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

 Google Colab 

 Zoom 

7 

20 ก.ย. 

64 

ภาคบรรยาย 

 

Functions and Relations 

- Definitions, Diagrams, 

and Inverses 

- The composition 

operation 

Properties of relations 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 

- แบบฝกหัดเพิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

 

ส่ือท่ีใชสอน 
 แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 
 Google Colab 

Zoom 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 

 

8 

27 ก.ย. 

64 

ภาคบรรยาย 
ทดสอบยอย 

9 

4 ต.ค. 64 

ภาคบรรยาย 

Functions and Relations 

- Equivalence relations 

Numerical function in 

discrete math 

- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 

- แบบฝกหัดเพิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

 

ส่ือท่ีใชสอน 
 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 
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สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อท่ีใช 

จํานวนช่ัวโมง 
ช่ือผูสอน 

(บ/ป/ฝ) 

 Google Colab 

 Zoom 
10 

11 ต.ค. 

64 

ภาคบรรยาย 

Counting  

- Introduction 

- Finite structure and 

counting problem 

- Basic rules for 

counting 

- Combination and the 

Binomial theorem 

Recursive counting 

- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 

- แบบฝกหัดเพิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

 

ส่ือท่ีใชสอน 
 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

 Google Colab 

 Zoom 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 

 

11 

18 ต.ค. 

64 

ภาคบรรยาย 

Probability 

- Introduction to 

probability 

Sum and Product rules for 

probability 

- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 

- แบบฝกหัดเพิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

 

ส่ือท่ีใชสอน 
 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

 Google Colab 

 Zoom 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 

 

12 

25 ต.ค. 

64 

ภาคบรรยาย 

Graph and Tree 

- Graphs Theory 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 
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สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อท่ีใช 

จํานวนช่ัวโมง 
ช่ือผูสอน 

(บ/ป/ฝ) 

- Isomorphism and 

planarity 

- Graphs in Puzzles and 

Games 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 

- แบบฝกหัดเพิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

 

ส่ือท่ีใชสอน 
 แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

 Google Colab 

 Zoom 

13 

1 พ.ย. 64 

ภาคบรรยาย 

Graph and Tree 

- Binary Trees 

- Hamilton’s Cycles 

- The TSP 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 

- แบบฝกหัดเพิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

 
ส่ือท่ีใชสอน 

 แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

 PPT-Slide 

 Internet สําหรับสืบคนขอมูล 

 แบบทดสอบยอยหลังเรียน 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

 Google Colab 

 Zoom 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 
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สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อท่ีใช 

จํานวนช่ัวโมง 
ช่ือผูสอน 

(บ/ป/ฝ) 

14 

8 พ.ย. 64 

ภาคบรรยาย 

Automata theory 

- Finite state machine 

- Application of FSM 

- Turing Machine 

- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 

-แบบฝกหัดเพ ิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

 

ส่ือท่ีใชสอน 
 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

 Google Colab 

 Zoom 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 

 

15 

15 พ.ย. 

64 

ภาคบรรยาย 

Practical use in Research,  

- งานวิจัยท่ีนําเอาโครงสราง 

Tree มาประยุกตใช 

 

- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 

-แบบฝกหัดเพ ิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 
- ใหนักศึกษาคนควาบทความวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับการนําไปประยุกตใช เพื่อ

สงเสริมทักษะการเรียนรู ดวยตนเอง 

และทําการวิเคราะหเพื่อสรุปเปนองค

ความรู ของนักศึกษาเปนรายบุคคล 

พรอมนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยจัดวา

เปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะดานการ

ติดตอสื่อสาร(Communication) และ

ทักษะดานการคิดวิเคราะห (Critical 

Thinking) 

 

ส่ือท่ีใชสอน 

3/0/0 อ.ดร. ศิลา เต็มศิริ

ฤกษกุล 
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สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อท่ีใช 

จํานวนช่ัวโมง 
ช่ือผูสอน 

(บ/ป/ฝ) 

 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

 Google Colab 

 Zoom 

16 

22 พ.ค. 

64 

ภาคบรรยาย 

- Summary. 

- นําเสนองานราย 

- แบบฝกหัดเพิ ่มทักษะ และ ความ

ชํานาญ 

- มีการอภิปรายเปนกลุ มย อย เพื่อ

สงเสริมทักษะทางความคิดอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล รวมถึง ทักษะใน

การทํางานเปนกลุม 
- ใหนักศึกษาคนคว าหัวขอที ่ได รับ

มอบหมาย เพ ื ่อสงเสร ิมทักษะการ

เรียนรูดวยตนเอง และทําการวิเคราะห

เพื่อสรุปเปนองคความรูของนักศึกษา

เปนรายบุคคล พรอมนําเสนอหนาช้ัน

เรียน โดยจัดวาเปนกิจกรรมที่สงเสริม

ท ั ก ษ ะ ด  า น ก า ร ต ิ ด ต  อ ส ื ่ อ ส า ร

(Communication) และทักษะด าน

การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) 

 

ส่ือท่ีใชสอน 
 PPT-Slide 

 ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

 Google Colab 

 Zoom 

  

17 

7 ธ.ค. 64 

สอบปลายภาค 

รวม  45/0/0  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

* ผลการเรียนรูท่ี

เก่ียวของ 
กิจกรรมการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1.2 
การเขาช้ันเรียน และการมีสวนรวม

ในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

1.2, 2.1, 3.1 การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5% 

2.1,5.2 การคนควาดวยตนเอง ตลอดภาคการศึกษา 5% 

1.2,2.1, 2.6, 3.1, 3.3, 

4.6, 5.2 

การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

(บูรณาการกับงานวิจัย) 

25 พ.ย. 64 

(สัปดาหท่ี 15) 

20% 

2.1, 2.6, 3.1, 3.4, 

4.6, 5.2 

การฝกปฏิบัติและทําแบบฝกหัด 

และอภิปรายเปนกลุมยอย ในช้ัน

เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2.1, 2.6, 3.3 การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา 20% 

2.1, 2.6 
การสอบปลายภาค 09 ธ.ค. 2564 

(สัปดาหท่ี 17) 

35% 

 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum 

Mapping) ท่ีกําหนดในหลักสูตร 

 



มคอ. 3 

หมวดท่ี  6ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 

 SUSANNA S. EPP, DISCRETE MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, Richard Stratton, DePaul 

University, Canada 2011 (ISBN-13: 978-0-495-39132-6) 

 Douglas E. Ensley and J. Winston Crawley, Discrete Mathematics Mathematical Reasoning and 

Proof with Puzzles, Patterns and Games, Wiley & Sons, Inc. 2006 (ISBN-13 978-0-471-47602-3)  

  

2.  เอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/แหลงอางอิงอื่นๆ ท่ีนักศึกษาควรอานเพิ่มเติม 

 Oscar Levin, Discrete Mathematics An Open Introduction School of Mathematical Science 

University of Northern Colorado 2019 (ISBN: 978-1792901690) 

 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนาํ 

 F. Oggier Discrete Mathematics ,Lecture note , Division of Mathematical Sciences, Nanyang 

Technological University  

 https://realnotcomplex.com/ 

  

 

หมวดท่ี  7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ท่ีจัดทําโดยนักศึกษาไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ ความเห็นจาก

นักศึกษาไดดังนี ้

-  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

-  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

-  แบบประเมินผูสอนดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เปนผูสํารวจ 

-  แบบประเมินรายวิชาดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เปนผูสํารวจ 

 

 

 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนไดมีกลยุทธดังนี ้

-  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

-  การสัมภาษณแนวคิดและทัศนคติของนักศึกษา 

-  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับอาจารยผูสอนรวม 

 

https://realnotcomplex.com/
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3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

-  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

-  การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

-  การวิจัยในช้ันเรียน 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน

รายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย 

และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อตรวจสอบผลการประเมินการ

เรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ วิธีการใหคะแนนสอบ และพิจารณาผลสอบ รวมถึงการทําแบบรายงานผล

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู โดยมีคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ เปนผู

พิจารณา 

 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

-  ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามผลการประเมินและจากการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

- ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตามขอกําหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2552 

 



 

 

 

 

 

 

 

CS1323 
โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง 

ลายมือชื่อ 
วันที่รายงาน 2 สิงหาคม 2564 

ชื่อ – สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

 

อ.ดร.ศิลา  เต็มศิริฤกษ์กุล 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

อ.เปรมรัตน์  พูลสวัสดิ์ 

 

 

อ.ณัฐพร  นันทจิระพงศ์ 

 

 

อ.นฤดี  บูรณะจรรยากุล 

 

 

ผศ.สุธีรา  พึ่งสวัสดิ ์

 
 

อ.ภัททิตา  เลิศจริยพร 
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