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 ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     
                                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         

 
1.  ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 
 

1.1 ช่ือรายวิชาและรหัส    SC218  โครงสร้างไมต่อ่เน่ือง                  
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หนว่ยกิต     3(3-0-0)   
1.3 หลักสูตรท่ีใช้รายวิชานี ้

หลกัสตูรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  
วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
รองศาสตราจารย์ ดร. นิตตยิา ปภาพจน์  

1.5 ระดับชัน้ปีที่เรียน 
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2               

1.6 บุรพวิชา (pre-requisite) ส าหรับรายวิชานี ้(ถ้ามี)    
ไมมี่ 

1.7 วิชาที่ต้องเรียนร่วมกับรายวิชานี ้(ถ้ามี)  
SC213 โครงสร้างคณิตศาสตร์แบบไมต่อ่เน่ือง 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

1.9 วันท่ีจัดท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครัง้ล่าสุด 
15  สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

2.  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 1.   เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาวิชาโครงสร้างไมต่อ่เน่ือง 
2. เพ่ือให้นกัศกึษาได้รู้และเข้าใจวิธีการพิสจูน์แบบตา่งๆ และแนวคดิการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ 

3. เพ่ือให้นกัศกึษาฝึกทกัษะ  ท าความเข้าใจทางด้านทฤษฎีจ านวนเบือ้งต้น  คอมบนิาทอริคเบือ้งต้น   
       และทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น  ท่ีจะน าไปสูแ่นวคดิการประยกุต์ทางคณิตศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
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4. เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาแก้ปัญหาตา่งๆ ทางโครงสร้างไมต่อ่เน่ืองอย่างมีระบบ 
5. เพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและเกิดความเช่ือมั่นในตนเองท่ีจะสามารถส่ือความหมายใน ด้าน

โครงสร้างไมต่อ่เน่ืองได้ 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  
     การใช้ส่ือการสอนรวมและอินเตอร์เนตประกอบการสอนเพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจเก่ียวกบัโครงสร้างไม ่  
    ตอ่เน่ืองได้ 

 

3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบือ้งต้น  ขัน้ตอนวิธีการหาร  ขัน้ตอนวิธีแบบยุคลิด  อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์  
หลกัการนบัเบือ้งต้น  ความสมัพนัธ์เวียนเกิด  ขัน้ตอนวิธีการแบง่และการเอาชนะ  ความสมัพนัธ์ทวิภาค
และไดกราฟ  ความปิดของความสมัพนัธ์  ความสมัพนัธ์สมมลูและผลแบง่กัน้  เซตอนัดบับางสว่น  กราฟ  
ต้นไม้  ก่ึงกรุป 

3.2 จ านวนช่ัวโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 

45  ชัว่โมง/ภาค
การศกึษา 

สอนเสริม 
มี 

การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน  
ไมมี่ 

การศึกษาด้วยตนเอง 
2 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

3.3 การจัดเวลาและจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 
6 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

 
4.  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
(1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

- ให้นกัศกึษาตระหนกัและมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย มีวินยัตอ่การเรียน สง่มอบงานท่ี    
  มอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด  

(2) กลยุทธ์การสอนท่ีจะใช้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม    
- อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
- เน้นการเข้าชัน้เรียนตรงเวลาและการแตง่กายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
- มอบหมายให้นกัศกึษาท างาน ฝึกความรับผิดชอบ 
- การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย์  

     (3) วิธีการประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ประเมินผลจากพฤตกิรรมของนกัศกึษา, การตรงตอ่เวลาของนกัศกึษาในการเข้าชัน้เรียน และการสง่ 
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งานท่ีได้รับมอบหมาย  
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากพฤตกิรรมการเรียนและการสอน 

4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ 
      - เรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างไมต่อ่เน่ือง 

- สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ได้ถกูต้อง  
- สามารถ แสวงหาความรู้จากงานวิจยั  หรือแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ 

(2) กลยุทธ์การสอนท่ีจะใช้การพัฒนาความรู้ 
- ใช้การสอนบรรยาย โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม  ร่วมกับการสอนแบบ  
   ศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รับ 
- ประเมินพฤตกิรรมในชัน้เรียนและการสอบวดัความรู้ โดยมีการสอบ 4 ครัง้ (ทดสอบยอ่ย 2 ครัง้ สอบ 
  กลางภาคและสอบปลายภาค)  
- ประเมินจากการท างานท่ีได้รับมอบหมาย  ความสนใจและการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน  

4.3 ทักษะทางปัญญา       
(1) ทักษะทางปัญญา 

- ทกัษะการคดิวิเคราะห์ ในงานท่ีมอบหมายให้ค้นหาค าตอบเพ่ือได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหานัน้ๆ   

      -  สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในภารกิจท่ีได้รับหมอบหมายท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและตอ่ 
         หนว่ยงานในการท างาน 
(2) กลยุทธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา 

- มอบหมายงานเพ่ือให้ค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและการประยกุต์ใช้  
 (3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญา 
- ประเมินจากการตอบปัญหาในชัน้เรียน งานท่ีได้รับมอบหมาย และ การทดสอบยอ่ย  

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบการ   

            พฒันาความรู้ของตนเองอย่างตอ่เน่ือง 
(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

            สอนโดยมีกิจกรรมเสริมในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 
(3) วิธีการวัดและประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

            การประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.5 ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  
- การวิเคราะห์ และเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา 

(2) กลยุทธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมลูเป็นตวัอยา่งจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การน าเสนอโดยใช้  
  PowerPoint ประกอบการสอนในชัน้เรียน การเลือกวิธีการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย อยา่งเป็นระบบ 
- จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหลากหลาย 
  และเหมาะสม 

(3) วิธีการประเมินผลทักษะการวิเคราะห์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมาย  โดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้ทกัษะการวิเคราะห์  
การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

a. แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

จ านวนคาบ 
50 นาท/ีคาบ 

ผู้สอน 

1 – 4  บทที่ 1     ตรรกศาสตร์และการพสูิจน์ 
1. เซตและจ านวนจริง 

2. ตรรกศาสตร์ 

3. วิธีการพิสจูน์ 

บรรยายในชัน้
เรียน/อภิปราย
ซกัถาม/ 

ท าแบบฝึกทกัษะ 

12  
 
 
 

รศ.ดร. นิตติยา ปภาพจน์ 

 
5 – 7  บทที่ 2     ทฤษฎีจ านวนเบือ้งต้น 

1. ขัน้ตอนวิธีการหาร 
2. ตวัหารร่วมมาก 

       3.   ขัน้ตอนวิธีแบบยคุลดิ 

       4.   สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น 

บรรยายในชัน้
เรียน/อภิปราย
ซกัถาม/ท าแบบ
ฝึกทกัษะ/ค้นคว้า
ผา่นอินเตอร์เนต็ 

9 

8 สอบกลางภาค    

9 – 11  บทที่ 3    หลักการนับและ   
              ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
 1.  หลกัการนบัเบือ้งต้นและหลกัรังนกพิราบ 

  2.  ความสมัพนัธ์เวียนเกิด 
  3.  การหาผลเฉลยของความสมัพนัธ์ เวียนเกิด 

บรรยายในชัน้
เรียน/อภิปราย
ซกัถาม/ท าแบบ
ฝึกทกัษะ/ค้นคว้า
ผา่นอินเตอร์เนต็ 

9  
 

รศ.ดร. นิตติยา ปภาพจน์ 
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12–13  บทที่ 4    ความสัมพันธ์ 
1. ความสมัพนัธ์ 
2. ความสมัพนัธ์ทวิภาคและไดกราฟ 
3. ความสมัพนัธ์สมมลูและผลแบง่กัน้ 

      4.   เซตอนัดบับางสว่น     

บรรยายในชัน้
เรียน/อภิปราย
ซกัถาม/ท าแบบ
ฝึกทกัษะ/ค้นคว้า
ผา่นอินเตอร์เนต็ 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร. นิตติยา ปภาพจน์ 

 

14–16  บทที่ 5    กราฟและต้นไม้ 
1. นิยามและตวัอยา่งการประยกุต์ 
2. ทางเดินและวงจร 
3. การถอดแบบของกราฟ 
4. วงจรออยเลอร์เลยีน 
5. วงจรแฮมิลโทเนียน 
6. แบบการค านวณการเดินทางที่สัน้ท่ีสดุ 
7. ต้นไม้และสมบตัิของต้นไม้ 

8. ต้นไม้แผท่ัว่ที่มีน า้หนกัน้อยที่สดุ 

บรรยายในชัน้
เรียน/อภิปราย
ซกัถาม/ท าแบบ
ฝึกทกัษะ/ค้นคว้า
ผา่นอินเตอร์เนต็ 

9 

17–18  สอบปลายภาค    

 
5.2 แผนการประเมิน 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค การสอบ

ปลายภาค) 

สัปดาห์ที่
ก าหนด 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 การทดสอบยอ่ย  5, 12 30% 
2 งานท่ีได้รับมอบหมาย 1-16 5% 
3 การเข้าชัน้เรียน 1-16 5% 
4 การสอบกลางภาค 9 25% 
6 การสอบปลายภาค 17-18 35% 

 
6.  ทรัพยากรประกอบการเรียน 
 

6.1 ต าราที่ก าหนด 
เอกสารประกอบการสอนวิชา โครงสร้างไมต่อ่เน่ือง  โดย รศ.ดร. นิตตยิา ปภาพจน์ 

6.2 หนังสือที่แนะน าและเอกสารอ้างอิง 
  ภาษาไทย (In Thai) :  
    1.  กรรณิกา  กวกัเพฑรูย์, หลกัการคณิตศาสตร์, โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ, 2541. 
     2.  นวรัตน์  อนนัต์ช่ืน, ทฤษฎีกราฟ I, มหาวิทยาลยัศลิปากร,  2540. 
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     3.  วนิดา  เหมะกลุ,  คณิตศาสตร์ดิสครีต,  บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั,  2521. 
     4.  สมชาย  ประเสริฐชตูระกลู ,  ภินทนคณิตศาสตร์ ,  ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ,  
          2544. 
 ภาษาอังกฤษ (In English) :  
      1.  Rosen, K.H.,  Discrete  Mathematics  and  its  Applications, 5th ed., McGraw-Hill Inc., 2003.   
      2.  Ross, R.A.  and  Wright, C.R.B.,  Discrete Mathematics, 4th ed., Prentice – Hall Inc., 1999. 
6.3 ทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      
        -  

 
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรับปรุงรายวิชา 

 

7.1 กลยุทธ์เพื่อให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของรายวิชา 
ให้นกัศกึษาทกุคนท าการประเมินการสอนของอาจารย์ผา่นเคร่ืองออนไลน์ของมหาวิทยาลยั และ 
เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา 

7.2 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 
จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบตามบทเรียน 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนกลยทุธ์การสอนทกุภาคการศกึษา มีการฝึกอบรมกลยทุธ์ 
การสอนใหม่ๆ  ทกุปี  

7.4 กระบวนการพสูิจน์มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  
-  

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินการสอนโดยนกัศกึษา คะแนนสอบ พฤติกรรมของนกัศึกษา 

เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนเนือ้หาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช้  
 


