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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และคำอธิบายรายวิชา   
0214207  วิยุตคณิต   3(3-0-6) 

Discrete Mathematics  
บุรพวิชา - 

   เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีจำนวน
พื้นฐาน การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง  ทฤษฎีกราฟ  พีชคณิตบูลลีนและ
วงจรตรรกะ 
   Set, relations and functions; logic and mathematic reasoning; basic number 
theory; counting; recurrence relations; discrete probability; graph theory; Boolean algebra 
and logic gate 

  
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  วิชาเฉพาะด้าน วิชาแกนทางคอมพิวเตอร ์
 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อาจารี นาโค 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์อาจารี นาโค 
 

5.  ภาคการศึกษา/ ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

6.  สถานที่เรียน 
MF 3201 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ พทัลุง 
 

7.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สดุ 
31 ตุลาคม 2562 ปรับปรุงโดยการจัดทำเอกสารประกอบการสอนให้ครบถ้วน  
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจ 

• แนวคิดพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ นิยาม การพิสูจน์ เซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ 
• โครงสร้างแบบไม่ต่อเนื่อง กราฟ สถานะจำกัด ภาษา การนับ 
• ทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง 

 

2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
รายวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นรายวิชาแกนของหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 1) สาขาคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

หมวดที่  3  ลักษณะการดำเนินการ 
 

1.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง - - 75 ช่ัวโมง 
 คำช้ีแจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
2.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

นิสิตสามารถปรึกษาได้ในวันเวลาที่จัดสรรไว้เป็นช่ัวโมงว่างสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง  
           ปรึกษาผ่านทางระบบ TSU Learning, Facebook “Discrete_2562” 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ   
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

                                 

 
  

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม 

จริยธรรม 
1. อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง โดยการเข้าสอนและเลิก
สอนตรงเวลา 
2. อาจารย์ผู้สอนร่วมกับผู้เรียน
กำหนด กติกาของการเรียนรายวิชา 
เพื่อถือปฏิบัติ 
3. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกความมี
วินัย ความรับผิดชอบระหว่างการ
เรียนการสอน 
4. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
แก้ปัญหาและจัดส่งในเวลาที่กำหนด 

1. ความสม่ำเสมอในการเข้าช้ันเรียน  
2. ความสม่ำเสมอและความตรงต่อ
เวลาในการส่งแบบฝึกหัด 
3. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนใน
ระหว่างเรียน 
 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและ
ผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 
และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2. ด้านความรู ้
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

1. ผู้สอนอธิบายความรู้ตามเนื้อหา
ของรายวิชา ประกอบด้วย นิยาม 
ทฤษฎีบท บทแทรก การประยกุต์
นิยามและทฤษฎีบทในการแก้ปัญหา 
2. ผู้สอนแสดงตัวอย่างของการ
แก้ปัญหา และตั้งโจทย์เพื่อให้ผู้เรียน
แก้ปัญหาในช้ันเรียน และร่วม
อภิปรายวิธีการแก้ปัญหา 
3. ผู้สอนมอบหมายงานผู้เรียนฝึก
แก้ปัญหาและจัดส่งในเวลาที่กำหนด 
4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้า
บทความวิชาการที่มีการใช้หลักการ
ทางวิยุตคณิต นำเสนอและอภิปราย
แสดงความเช่ือมโยง 

1. การทดสอบย่อยระหว่างเรียน 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. แบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย 
5. โปรแกรมคอมพิวเตอรก์าร
ประยุกต์ทฤษฎี 
6. การอธิบายหน้าช้ันเรียน 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา 
และ/หรือ ประเมินระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อกำหนด 

 2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพื่อการ
นำไปประยุกต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชำนาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาและ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ได้จริง 
 2.8 สามารถบูรณาการความรู้

ในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถคิดอย่างมี

วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
1.  ผู้สอนมอบหมายโจทย์ปัญหา 
หรือแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนฝึก
แก้ปัญหาและจัดส่งในเวลาที่กำหนด 
2. ผู้สอนมอบหมายโจทย์ให้ผู้เรียน
แก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

1. การทดสอบย่อยระหว่างเรียน 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. แบบฝึกหัดและโจทย์ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอรไ์ด้อย่าง
เหมาะสม 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถส่ือสารกับกลุ่มคน

หลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.  ผู้สอนมอบหมายโจทย์ปัญหาใน
ช้ันเรียน แบบฝึกหัด และโจทย์
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ผู้เรียนฝึกแก้ ปัญหาและจัดส่งใน
เวลาที่กำหนด 
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้นิสิต
สืบค้นบทความการประยุกต์ทฤษฎี
ทางวิยุตคณิตในการแก้ปัญหา 
 

1.  การประเมินร่วมกับทักษะในข้อที่ 
1 2 และ 5 
 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอรม์าช้ีนำ
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 4.4 มีความรับผิดชอบในการ

กระทำของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ

ที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการ
ทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

1.  ผู้สอนมอบหมายโจทย์ปัญหาใน
ช้ันเรียน แบบฝึกหัด และโจทย์
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ผู้เรียนฝึกแก้ ปัญหาและจัดส่งใน
เวลาที่กำหนด 
 

1.  การประเมินร่วมกับทักษะในข้อที่ 
1 2 และ 5 
 

 5.2 สามารถประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อ
การวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 

 5.3 สามารถส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
ส่ือการนำเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม 
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ตารางการถา่ยทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวิชา 

ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0214207 วิยุตคณิต           

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
 1. สามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรไ์ด ้
นิสิตสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานทางวิยุตคณิตใน
หัวข้อที่เกี่ยวกับ เซต ความสัมพันธ์ ตรรกศาสตร์ 
นิสิตสามารถอธิบายหลักการของ การนับ การจัดหมู่ 
และความสัมพันธ์เวียนเกิด 
นิสิตสามารถอธิบายหลักการของนิพจน์บูลีน และการ
ประยุกต์ด้านภาษา 

 2. สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดย
ใช้วิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้อง 

นิสิตสามารถแก้ปัญหาทางวิยุตคณิดได้ 

 3. สามารถใช้ทักษะ เทคนิคปัจจุบัน 
และเครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ปัญหา
ทางคอมพิวเตอร ์

สามารถใช้ความรู้ทางวงจรตรรกะเพื่อแก้ปัญหานิพจน์
บูลีนได้ 

 4. สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศที่ถูกต้องตาม
ความต้องการ 

 

 5. สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
อย่างสร้างสรรค์ จากการประยุกต์
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และ
วิชาชีพ ไม่คัดลอกงานผู้อื่น และมีการ
อ้างอิงแหล่ง ที่มา 

ความรับผิดชอบในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน และ
ความซื่อสัตย์ 

 7. สามารถทำงานเป็นทีมและเป็น
เครือข่าย มีความรับผิดชอบ ในการ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

การทำงานเป็นทีมในการศึกษาค้นคว้าจากส่ือต่าง ๆ  

 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ปรับตัวเข้ากับแนวโน้ม

ทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
 9. สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษา อังกฤษ ในรูปแบบการพูดและ
การเขียน และสามารถถ่ายทอดความรู้
ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ทักษะการนำเสนองานที่มอบหมายด้วยรายงาน และ
นำเสนอหน้าช้ันเรียน 

 10. สามารถประยุกต์วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางด้าน
การคำนวณ 

ประยุกต์วิธีการทางวิยุตคณิตเพื่อแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได ้

 
 

หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
1-2 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน  

- เซตและการพิสูจน ์
- ความสัมพันธ์  
- ฟังก์ชัน 
- ลำดับและอนุกรม 
- ทฤษฎีจำนวนเบ้ืองต้น 

6  - แนะนำ มคอ.3 เอกสารประกอบการ
สอน หนังสือหรือตำรา ที่ใช้
ประกอบการสอน  

- ทบทวน นิยาม ทฤษฎีบท การ
นำไปใช้ ผ่านโจทย์ฝึก 

- อธิบาย นิยาม ทฤษฎีบท การ
นำไปใช้ 

- ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน 
อภิปรายวิธีการหาผลลัพธ์ 

ส่ือที่ใช้ 
- มคอ.3 ของรายวิชา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ 

อาจารี 
นาโค 

3 บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
เบ้ืองต้น  
- ประพจน์  

3  - ทบทวนเนื้อหาตรรกศาสตร์โดยใช้
แบบทดสอบ 

- บรรยายเนื้อหา การให้เหตุผล และ

อ าจ า รี  
นาโค 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

- ตารางค่าความจริง  
- การให้เหตุผล 

แสดงตัวอย่างการให้เหตุผลประเภท
ต่าง 

- ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน 
อภิปรายวิธีการหาผลลัพธ์ 

ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ 
- แบบฝึกหัดจากใบงาน 

4-7 บทที่ 3 การนับ การจัด  
- การนับ  
- การจัด  
- ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
- ความน่าจะเป็นแบบไม่
ต่อเนื่อง 

12  - อธิบาย นิยาม ทฤษฎีบท การนำไปใช้ 
- ผู้เรียนจับคู่เพื่อทำแบบฝึกหัดในช้ัน

เรียน อภิปรายวิธีการหาผลลัพธ์ 
- มอบหมายโจทย์ให้ผู้เรียนฝึกการแก้ไข

ปัญหาแล้วส่งงานในเวลาที่กำหนด 
ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดจากใบงาน 

อ าจ า รี  
นาโค 

8-11 บทที่ 4 ทฤษฎีกราฟ  
- นิยามการแก้ปัญหา
โดยการใช้กราฟ  
- เส้นทางและวงจร 
- กราฟเชิงระนาบ  
- ข่ายงานและการไหล 
- ต้ น ไม้ กั บ ก าร แ ย ก
จำพวก 
- ต้นไม้แผ่ทั่ว 

12  - อธิบาย นิยาม ทฤษฎีบท การนำไปใช้ 
- มอบหมายงานให้ผู้เรียนจับกลุ่มศึกษา

เนื้อหาที่กำหนดให้ นำเสนอเนื้อหา 
วิธีการประยุกต์ทฤษฎีกับโจทย์ปัญหา 

- ผู้เรียนค้นคว้าโจทย์ตัวอย่างเพิ่มเติม 
และนำเสนอตัวอย่างหน้าช้ันเรียน 

- ทบทวนเนื้อหาที่ได้นำเสนอไป 
- ทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน อภิปราย

วิธีการหาผลลัพธ์ 
ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- เอกสารนำเสนอเนื้อหาโดยผู้นำเสนอ 
- แบบฝึกหัดจากใบงาน 

อ าจ า รี  
นาโค 

12-13  บทที่ 5 พีชคณิตบูลลีน 
- พีชคณิตบูลลีน  

6  - มอบหมายงานให้ผู้เรียนจับกลุ่มศึกษา
เนื้อหาที่กำหนดให้ นำเสนอเนื้อหา 

อ า จ า รี  
นาโค 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

- วงจรตรรกะ วิธีการประยุกต์ทฤษฎีกับโจทย์ปัญหา 
- ผู้เรียนค้นคว้าโจทย์ตัวอย่างเพิ่มเติม 

และนำเสนอตัวอย่างหน้าช้ันเรียน 
- ทบทวนเนื้อหาที่ได้นำเสนอไป 
- ทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน อภิปราย

วิธีการหาผลลัพธ์ 
ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- เอกสารนำเสนอเนื้อหาโดยผู้นำเสนอ 
- แบบฝึกหัดจากใบงาน 

14-15 บทที่  6 เครื่องสถานะ
จำกัดและภาษา 

3  - มอบหมายงานให้ผู้เรียนจับกลุ่มศึกษา
เนื้อหาที่กำหนดให้ นำเสนอเนื้อหา 
วิธีการประยุกต์ทฤษฎีกับโจทย์ปัญหา 

- ผู้เรียนค้นคว้าโจทย์ตัวอย่างเพิ่มเติม 
และนำเสนอตัวอย่างหน้าช้ันเรียน 

- ทบทวนเนื้อหาที่ได้นำเสนอไป 
- ทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน อภิปราย

วิธีการหาผลลัพธ์ 
ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- เอกสารนำเสนอเนื้อหาโดยผู้นำเสนอ 
- แบบฝึกหัดจากใบงาน 

อ าจ า รี  
นาโค 

 สอบปลายภาค 

รวม 45   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ลำดับ ผลการเรียนรู ้ วิธีประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 3.1, 5.2 การสอบกลางภาค 
ตามปฏิทิน

มหาวิทยาลัย 
25% 

2 2.1, 2.2, 3.1, 5.2 การสอบปลายภาค 
ตามปฏิทิน

มหาวิทยาลัย 
25% 

3 2.1, 2.2, 3.1, 5.2 การสอบเก็บคะแนน 
ตลอดภาค

เรียน 
 

20% 
4 1.5 การเข้าช้ันเรียน และพฤติกรรมในช้ันเรียน 10% 
5 3.1, 5.2 แบบฝึกหัด และ/หรือการอภิปราย 10% 
6 2.1, 5.2 การศึกษาด้วยตนเองและการนำเสนอ 10% 

รวม 100% 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

80.00 – 100.00   ได้เกรด  A   
74.00 – 79.99       ได้เกรด  B+    
68.00 – 73.99       ได้เกรด  B         
61.00 – 67.99       ได้เกรด  C+ 
53.00 – 60.99       ได้เกรด  C         

47.00 – 52.99       ได้เกรด  D+ 
41.00 – 46.99       ได้เกรด  D        

                                              0.00 – 40.99       ได้เกรด  F 
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หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตำรา เอกสารหลัก และข้อมูลสำคัญ 
1.1 สมศักดิ์ โพธิวิจิตร. (มปป).  ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. เอกสารประกอบการสอนวิชา  
 วิยุตคณิต.   
1.2 Kenneth H. Rosen. (2011). Discrete Mathematics and Its Applications. 7th Edition.  

                   McGraw-Hill Science/Engineering/Math. 
1.3 Susanna S. Epp. (2011).  Discrete Mathematics with Applications.  4th Editions.  
1.4 Thomas Koshy. (2006). Discrete Mathematics with Applications. Elsevier  
  Publications. 

 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 
     1.1 ประเมินจากแบบประเมิน ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบและวิธีการสอน การทบทวนตนเองของนิสิต และ 
          ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง  

1.2 ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต 
 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดให้มีการประเมินการ

สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 
 

3.  การปรับปรุงการสอน 
ปรับปรุงในการสอนครั้งถัดไป โดยนำผลการประเมินการสอนโดยนิสิต หรือผู้สังเกตการณ์มาใช้ร่วมด้วย 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา 
     4.1 ทวนสอบ มคอ.3 มคอ.5 โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร 
     4.2 ทวนสอบแบบทดสอบโดยคณะอนุกรรมการประกันคณุภาพข้อสอบ 
     4.3 ทวนสอบการให้ระดับขั้นโดยคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพสาขาวิชา 
     4.4 แสดงผลการให้คะแนนในระบบทะเบียนนิสิต และประกาศให้นิสิตทวนสอบคะแนนสอบกลางภาค
ภายใน 1 สัปดาห์หลังการประกาศผลการสอบ 

4.5 ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ โดยการประเมินด้วยนิสิต 
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5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จัดทำ มคอ.5 แล้วนำเสนอในที่ประชุมกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อปรับปรุงแผนการสอนและ

ประสิทธิผลของการสอน 


	รายวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นรายวิชาแกนของหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 1) สาขาคอมพิวเตอร์

