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1.  คำอธิบายรายวิชา (Course Description)   
      ตรรกะประพจน์ ตรรกะประโยคเปิด ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น วิธีการพิสูจน์ ทฤษฎีเซต การพิสูจน์
สมบัติของเซต การนับและความน่าจะเป็น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยม 
พาสคาล ความน่าจะเป็นอย่างมีเงื่อนไข ฟังก์ชัน หลักการช่องนกพิราบ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ลำดับ
บางส่วน ความสัมพันธ์ลำดับสมบูรณ์ ลำดับ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ กราฟและต้นไม้ วิถีและวงจรต้นไม้ทวิภาค  
และต้นไมท้อดข้าม 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตรรกะประพจน์ ตรรกะประโยคเปิด 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น วิธีการพิสูจน์ ทฤษฎีเซต การ
พิสูจน์สมบัติของเซต  

3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนบัและความน่าจะเป็น การเรียงสับเปลี่ยน การ
จัดหมู่ ความน่าจะเป็นอย่างมีเงื่อนไข 

4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคาล 
5. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชัน หลักการช่องนกพิราบ ความสัมพันธ์ 
6. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน ความสัมพันธ์ลำดับ

สมบูรณ์ 
 7. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
 8. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกราฟและต้นไม้  

9. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัวิถ ีวงจรต้นไม้ทวิภาค และต้นไม้ทอดข้าม 
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3. กำหนดการสอนและกิจกรรมหรือวิธีการสอน 
เรื่อง/บทที่ เนื้อหา/หัวข้อ ครั้งที่สอน 

อธิบายเค้าโครงสอนข้อตกลง 
และแนะนำแนวทางในการเรียน 

- อธิบายเค้าโครงการสอน 
- อธิบายข้อตกลงและแนะนำแนวทาง 
ในการเรียน 
- การแต่งกาย 
- การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และการส่งงาน 
- มอบหมายงานและกิจกรรมตลอดภาคเรียน 

1 

บทท่ี 1 ตรรกะประพจน์  
ตรรกะประโยคเปิด 

1. ความหมายและชนิดของประพจน์  
2. ค่าความจริงของประพจน์ที่เกิดจากการเชื่อม
ประพจน์ 
3. การสร้างตารางค่าความจริง 
4. ประพจน์ที่สมมูลกัน 
5. สัจนิรันดร์  

2-3 

บทที่ 2 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น  
วิธีการพิสูจน์ 

1. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 
2. วิธีการพิสูจน์ 

4 

บทที่ 3 ทฤษฎีเซต การพิสูจน์
สมบัติของเซต การนับและ 
ความน่าจะเป็น การเรียง
สับเปลี่ยน 

1. ทฤษฎีเซตและการพิสูจน์สมบัติของเซต 
2. การนับ 
3. ความน่าจะเป็น 
4. การเรียงสับเปลี่ยน 

5-6 

บทที่ 4 การจัดหมู่ ทฤษฎีบท 
ทวินาม สามเหลี่ยมพาสคาล 

 1. การจัดหมู่ 
 2. ทฤษฎีบททวินาม  
 3. สามเหลี่ยมพาสคาล 

7-8 

สอบกลางภาคตามตารางมหาวิทยาลัย  
บทที่ 5 ความน่าจะเป็นอย่างมี
เงื่อนไข ฟังก์ชัน หลักการช่อง
นกพิราบ 

  1. ความน่าจะเป็นอย่างมีเง่ือนไข 
  2. ฟังก์ชัน  
  3. หลักการช่องนกพิราบ 

10 

บทที่ 6 ความสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน 
ความสัมพันธ์ลำดับสมบูรณ์ 

1. ความสัมพันธ์ 
2. ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน 
3. ความสัมพันธ์ลำดับสมบูรณ์ 

11 

บทที่ 7 ลำดับ 
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 

1. ลำดับ 
2. อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 

12 

บทที่ 8 กราฟและต้นไม้ 
 

1. กราฟ 
2. ต้นไม้ 

13-14 
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3. กำหนดการสอนและกิจกรรมหรือวิธีการสอน (ต่อ) 
เรื่อง/บทที่ เนื้อหา/หัวข้อ ครั้งที่สอน 

บทที่ 9 วิถ ีวงจรต้นไม้ทวิภาค 
และต้นไม้ทอดข้าม 

1. วิถ ี
2. วงจรต้นไม้ทวิภาค  
3. ต้นไม้ทอดข้าม  

15-16 

สอบปลายภาคตามตารางมหาวิทยาลัย 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน/ค้นคว้าและทำแบบฝึกหัดส่งตามเวลาที่กำหนด 
 2. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและร่วมกันอภิปรายในเนื้อหารายวิชา 
 3. อภิปรายและซักถาม พร้อมตอบปัญหาหรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ 
 
5. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 65 คะแนน 
  -  ส่งแบบฝึกหัด   15    คะแนน 
  -  เข้าชั้นเรียน   10    คะแนน 
                     -  รายงาน                        10    คะแนน 
  -  สอบกลางภาค   30    คะแนน 
 2. คะแนนสอบภาคปลาย  35 คะแนน 
                           รวม         100     คะแนน 
 
6. เอกสารที่ใช้ประกอบการสอน (Text Books) 

- จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์. (2549). คณิตศาสตร์ดิสครีต. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
- ภัทรา เตชาภิวาทย์. (2546). คณิตศาสตร์เต็มหน่วย. พิษณุโลก : ภาควิชาคณิตศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
- วัชรพัฐ เมตตานันท. (2560). วิยุตคณิต. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 - สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล. (2546). ภินทนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 

 - สิทธิชัย บุษหมั่น. (2553). คณิตศาสตร์ดิสครีต. มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

 - สุพัชระ คงนวน. (2557). คณิตศาสตร์ดิสครีต. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
7. สถานที่พบอาจารย์ผู้สอนหรือการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 ห้องพัก 515 หรือโทรศัพท์ติดต่อ 085-6434574 


