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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  วศิวกรรมคอมพิวเตอร์และมลัติมีเดีย 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

 (ระบุ)  NC251 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 
2. จ านวนหน่วยกติ   

 (ระบุ)  3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 (ระบุ) วศิวกรรมคอมพิวเตอร์และมลัติมีเดีย ประเภท วชิาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 (ระบุ) อ.อภิวฒัน์ แสงโนรี 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 (ระบุ) ภาคตน้ปีการศีกษา 2558 / ชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 (ระบุ)  
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 (ระบุ) 
8. สถานทีเ่รียน    

 (ระบุ) หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการเครือข่าย  
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 (ระบุ) 1 พฤษภาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

(ระบุ) ใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงทฤษฏีของคณิตศาสตร์ท่ีใชท้างคอมพิวเตอร์ 
 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 (ระบุ) เพื่อใหเ้น้ือหาของรายวชิาไดมี้การพฒันาตามววิฒันาการของเทคโนโลยใีนปัจจุบนัได ้
 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

 (ระบุ)  เซต ฟังก์ชัน ความสัมพนัธ์ ตรรกะเบื้องต้นและพชีคณติบูลลนี เทคนิคการพสูิจน์ได้แก่ 
การพสูิจน์โดยตรง พสูิจน์โดยการนับ พสูิจน์จากข้อขัดแย้ง พสูิจน์ทางคณติศาสตร์ พสูิจน์โดยการเรียงล าดับ 
การนับการเรียกซ ้า กราฟและต้นไม้ ทฤษฏีตัวเลข นิพจน์ปกติและออโตมาต้า และการประยุกต์ 

 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

42 ชัว่โมง      

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

(ระบุ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

  (ระบุ) สอนใหรู้้จกัการท างานโดยสุจริตไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานของผูอ่ื้น 
 

1.2 วธีิการสอน  

(ระบุ) สอนในหอ้งเรียนเร่ืองเก่ียวกบัจรรยาบรรณของวชิาชีพวศิวกร  

 
1.3 วธีิการประเมินผล 

(ระบุ) ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัดว้ยตนเองและจดัสอบเพื่อประเมินผล 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 (ระบุ) สามารถน าทฤษฎีท่ีไดเ้รียนไปใชใ้นการออกแบบคณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ได้   
2.2 วธีิการสอน 

 (ระบุ) สอนทฤษฏีและท าแบบฝึกหดัไปพร้อม ๆ กนั 
 

2.3 วธีิการประเมินผล 

 (ระบุ) ให้การบ้านและสอบเกบ็คะแนน 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

 (ระบุ) เขา้ใจในทฏษฎีและรู้จกัการน าคณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ไปใชไ้ด ้
 

3.2 วธีิการสอน 

(ระบุ) สอนทฎษฏีและท าแบบฝึกหดัควบคู่กนัไป 

 
3.3 วธีิการประเมินผล 

 (ระบุ) คะแนนจากการบา้นและสอบเก็บคะแนน 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

(ระบุ) การท างานเป็นทีมและใหค้วามรู้แก่เพื่อนร่วมทีมในเร่ืองท่ีตนศีกษา 
 

4.2 วธีิการสอน 

(ระบุ) ใหก้ารบา้นและใหป้รึกษากนัได ้

 
4.3 วธีิการประเมินผล 

 (ระบุ) ดูผลจากการบา้นท่ีใหไ้ป 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

(ระบุ) ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเน้ือหาในวชิาคณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 

 
5.2 วธีิการสอน 

   (ระบุ) สอนการใชโ้ปแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาตร์ทางคอมพิวเตอร์ 
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5.3 วธีิการประเมินผล 

(ระบุ) ใหค้ะแนนจากการคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม 

 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1  
เซ็ต ฟังกช์นั ความสัมพนัธ์ 
1 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

2 เซ็ต ฟังกช์นั ความสัมพนัธ์ 
2 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

3 เซ็ต ฟังกช์นั ความสัมพนัธ์ 
3 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

4 ตรรกะเบ้ืองตน้ 1 
 
 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

5 ตรรกเบ้ืองตน้ 2 
 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

6 พีชคณิตบูลลีน 1 
 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

7 เทคนิคการพิสูจน์โดยตรง 
เทคนิคการพิสูจน์โดยการนั
บ 
 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

8 สอบกลางภาค    
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

9 เทคนิคการพิสูจน์จากขอ้ขั
ดแยง้ 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

10 เทคนิคการพิสูจน์ทางคณิต
ศาสตร์ 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

11 เทคนิคการพิสูจน์โดยการเ
รียงล าดบั 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

12 
 

การนบัการเรียกซ ้ า 
 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

13 กราฟและตน้ไม ้
 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

14 ทฤษฎีตวัเลข 
 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

15 นิพจน์ปกติและออโตมาตา้ 
และการประยกุต ์
 

3 ต ารา กระดานด า powerpoint 
ท าแบบฝึกหดั ใหก้ารบา้น 

อ.อภิวฒัน์ 
แสงโนรี 

16 สอบปลายภาค    
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 

 
เขา้ใจทฤษฏีและ
การน าไปใชข้อง
คณิตศาสตร์ทาง
คอมพิวเตอร์ 

ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัในหอ้ง
และแสดงผลการท าแบบฝึกหดัเพื่
อใหค้  าแนะน าหากมีความเขา้ใจท่ี
ไม่ถูกตอ้งต่อเน้ือหา 
และการใหก้ารบา้นเพื่อนกัศึกษาไ

ทุกสัปดาห์ 30 
เปอร์เซ็นตข์องคะแ
นนทั้งหมดของวชิาเ

รียน 
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 ดมี้โอกาสไปฝึกทกัษะ 

2 

 
สอบกลางภาคแ
ละปลายภาค 

 

คะแนนในการสอบ  70 
เปอร์เซ็นตข์องคะแ
นนทั้งหมด 
โดยแบ่งเป็นกลางภา
ค 30 คะแนน 
ปลายภาค 40 
คะแนน 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
1. discrete mathematics with applications 4th edition by Susanna Epp. 

 
 

2. งานวจัิยทีใ่ช้ในการเรียนการสอน 
 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
  (ระบุ) สอบเก็บคะแนน 
 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  (ระบุ) ดูจากแบบประเมินของนกัศึกษาเม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอน 
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3. การปรับปรุงการสอน  
  (ระบุ) น าแบบประเมินมาใชใ้นการปรับปรุง 
 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
  (ระบุ) ดูจากเกรดของนกัศึกษา 
 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
  (ระบุ) ดูจากองคร์วมทั้งนกัศึกษาและการสอนเพื่อน ามาปรับปรุงต่อไป 
 
 

 


