
           มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา คณิตศาสตร�วศิวกรรม 3 
 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชา วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส�  
 

หมวดท่ี  1   ข&อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 รหัส 6002413 รายวิชา คณิตศาสตร�วิศวกรรม 3 
 

2.  จํานวนหน-วยกิต 
 3 หน�วยกิต (2-2-6) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

              เป#ดสอนให&กับหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
              เป#ดสอนให&กับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเป-นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                       � บังคับ                           � เลือก 

                        

              กลุ�มวิชา  
                       � ภาษาและการส่ือสาร              � มนุษยศาสตร� 
                       � สังคมศาสตร�                        � วิทยาศาสตร�กับคณิตศาสตร�   
        หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ�มวิชา                       
            � แกน  � บังคับ  � เลือก 

    � เฉพาะด&าน        � บังคับ  � เลือก 
    � พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ        � บังคับ   � เลือก 
    � เอก        � บังคับ   � เลือก 
    � โท         � บังคับ   � เลือก 
    � อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
          หมวดวิชาเลือกเสรี 
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4. อาจารย�ผู&รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย�ผู&สอน 
 อาจารย�ผู&สอน   1 อาจารย� ธวัชชัย  ทองเหล่ียม 
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นป6ที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2558   ช้ันปEท่ี 2  
 

6. รายวิชาที่ต&องเรียนมาก-อน (Pre-requisite) (ถ&ามี)   
�  ไม�มี 

 �  มี     รายวิชาคณิตศาสตร�วิศวกรรม 2 
 

7. รายวิชาที่ต&องเรียนพร&อมกัน  (Co-requisites) (ถ&ามี) 
 �   ไม�มี 
 �   มี    รายวิชา  
 

8. สถานที่เรียน   
 �   ห&องบรรยาย 
 �   ห&องปฏิบัติคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล-าสุด 
 �  วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี   ........... เดือน ............... ........................   พ.ศ .  ..............  
 �  วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล�าสุด  วันที่ 10 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2555 
 

หมวดท่ี  2   จุดมุ-งหมายและวัตถุประสงค� 
 

1.  จุดมุ-งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู�ของรายวิชา) 
หลังจากท่ีเรียนรายวิชาน้ีแล&ว นักศึกษามีความสามารถในการกระทําส่ิงต�อไปน้ีได& 
1.1 การแก&สมการเชิงอนุพันธ� และสามารถประยุกต�ใช&สมการเชิงอนุพันธ�แก&ปIญหาต�างๆทางด&านวิศวกรรม

ได& 
1.2 การแปลงลาปลาซ และสามารถหาคําตอลของสมการเชิงอนุพันธ�โดยการแปลงลาปลาซได& 
1.3 การแปลงผกผันลาปลาซ และสามารถหาคําตอลของสมการเชิงอนุพันธ�โดยการแปลงผกผันลาปลาซได& 
1.4 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร� และการประยุกต�ใช&แคลคูลัสเชิงเวกเตอร�แก&ปIญหาต�าง ๆ ทางด&านวิศวกรรมได& 
 

2.  วัตถุประสงค�ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเป�ดสอนเป นครั้งท่ี 2 เป นต�นไปควรนําข�อมูลจากมคอ.5   
     หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว�ในข�อน้ี) 
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2.1 เพื่อศึกษาวิธีการแก&สมการเชิงอนุพันธ� และสามารถประยุกต�ใช&สมการเชิงอนุพันธ�แก&ปIญหาต�างๆ
ทางด&านวิศวกรรมได& 

2.2 เพื่อศึกษา และเข&าใจนิยาม ทฤษฎี และสมบัติต�าง ๆ ของการแปลงลาปลาซ และสามารถหาคําตอบ
ของสมการเชิงอนุพันธ�โดยการแปลงลาปลาซได& 

2.3 เพื่อศึกษา และเข&าใจนิยาม ทฤษฎี และสมบัติต�าง ๆ ของการแปลงผกผันลาปลาซ และสามารถหา
คําตอบของสมการเชิงอนุพันธ�โดยการแปลงผกผันลาปลาซได& 

2.4 เพื่อศึกษา และเข&าใจนิยาม และทฤษฎีต�าง ๆ ของแคลคูลัสเชิงเวกเตอร� และการประยุกต�ใช&แคลคูลัส
เชิงเวกเตอร�แก&ปIญหาต�าง ๆ ทางด&านวิศวกรรมได& 
 

หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา  
ฟIงก�ชันค�าเวกเตอร� เส&นโค&งปริภูมิ อนุพันธ�และอินทิกรัลของฟIงก�ชันค�าเวกเตอร� เกรเดียนท� ไดเวอร�เจนซ�

และเคิร�ล  อินทิกรัลตามเส&น  อินทิกรัลตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ�และการประยุกต�สมการเชิงอนุพันธ�เชิงเส&น 
การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ�เชิงเส&น คําตอบแบบอนุกรม 

 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใช&ต-อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด&วยตนเอง กิจกรรมเพ่ิมเติม 

15 สัปดาห�ต�อภาค
การศึกษา 

 - การศึกษาด&วยตนเอง    
6 ช่ัวโมงต�อสัปดาห� 

สอนเสริมตามความ
ต&องการของนักศึกษา
เฉพาะรายบุคคลตามความ
ต&องการ 1 ช่ัวโมงต�อ
สัปดาห� หรือตามกรณี 

 
3.  จํานวนชั่วโมงต-อสัปดาห�ที่อาจารย�ให&คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก-นักศึกษาเปPนรายบุคคล 
     2 ช่ัวโมง/สัปดาห�  (โดยกําหนดไว�ในประมวลผลการสอน และแจ�งให�นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรก 
     ของการสอน) 
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หมวดท่ี  4   การพัฒนาผลการเรียนรู&ของนักศึกษา 
 
ผลการเรียนรู&แต-ละด&านที่มุ-งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู& กลยุทธ�การสอน กลยุทธ�การประเมินผล 
1.1 มีวินัย ตรงต�อเวลา รับผิดชอบต�อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข&อบังคับต�างๆ ขององค�กรและ
สังคม 
1.2 การส�งงาน/แบบฝPกหัดที่ได&รับ
มอบหมาย 
1.3 พฤติกรรมการเข&าเรียนและขณะ
เรียน 
1.4 การแต�งกายถูกต&องตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 1.1 พฤติกรรมการเข&าเรียน และส�ง
งานที่ได&รับมอบหมายตามขอบเขตท่ี
ให&และตรงเวลา 
1.2 ประเมินผลการนําเสนอรายงาน
ที่มอบหมาย 
1.3 การแต�งกายถูกต&องตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  

 
2. ความรู& 

ผลการเรียนรู& กลยุทธ�การสอน กลยุทธ�การประเมินผล 
2.1 มีทักษะในการวิเคราะห�โจทย�โดย
การคํานวณเพื่อแก&สมการเชิงอนุพันธ� 
สามารถประยุกต�ใช&สมการเชิงอนุพันธ� 
การแปลงลาปลาซ และแคลคูลัสเชิง
เวกเตอร�ได& 
2.2 สามารถในการอธิบายการแก&สมการ
เชิงอนุพันธ� การแปลงลาปลาซ และ
แคลคูลัสเชิงเวกเตอร�โดยอ&างอิงหลักการ
และทฤษฎีอย�างถูกต&อง 
2.3 สามารถประยุกต�ใช&ความรู&สมการ
เชิงอนุพันธ� การแปลงลาปลาซ และ
แคลคูลัสเชิงเวกเตอร�เพื่อแก&ปIญหาต�าง 
ๆ ทางด&านวิศวกรรมได& 
 

2.1 บรรยาย อภิปราย ให&
กรณีศึกษา กําหนดโจทย�
การบ&าน 
 

2.1 ทดสอบย�อย สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค ด&วยข&อสอบ 
2.2 ทําการบ&าน 
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 ผลการเรียนรู& กลยุทธ�การสอน กลยุทธ�การประเมินผล 
2.4 มีทักษะกระบวนการในสมการเชิง
อนุพันธ� การแปลงลาปลาซ และ
แคลคูลัสเชิงเวกเตอร�ท่ีได&จากการ
คํานวณ และจําลองบนคอมพิวเตอร�  

  

 
3. ทักษะทางปQญญา 

ผลการเรียนรู& กลยุทธ�การสอน กลยุทธ�การประเมินผล 
3.1 มีทักษะกระบวนการในการคิด 
วิเคราะห�และแก&ไขปIญหาโดยมีหลักการ
คิดเป-นกระบวนวิธีและมีการอ&างอิงด&วย
ทฤษฎีท่ีเหมาะสม และค&นคว&าหาความรู&
เพิ่มเติมได&ด&วยตนเอง เพื่อการเรียนรู&
ตลอดชีวิต และทันต�อการเปล่ียนแปลง
ทางองค�ความรู&และเทคโนโลยีใหม� ๆ 
3.2 มีความสามารถในการใช&เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบค&นข&อมูลจากฐานข&อมูล
ต�าง ๆ ทั้งในและต�างประเทศ โดย
แหล�งข&อมูลน้ันต&องมีความน�าเช่ือถือ 

3.1 บรรยาย อภิปราย ให&
กรณีศึกษา กําหนดโจทย�
การบ&าน 
 

3.1 บรรยาย อภิปราย ให&
กรณีศึกษา กําหนดโจทย�การบ&าน 

 
4. ทักษะความสัมพันธ�ระหว-างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู& กลยุทธ�การสอน กลยุทธ�การประเมินผล 
4.1 พัฒนาการเรียนรู&ด&วยตนเอง 
 

4.1 กําหนดให&นักศึกษาค&นคว&า
ข&อมูลเพิ่มเติม 

4.1 ประเมินจากรายงานและ
การบ&าน 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู& กลยุทธ�การสอน กลยุทธ�การประเมินผล 
5.1 สามารถนําข&อมูลที่ศึกษาค&นคว&า
ด&วยเทคโนโลยีสารสนเทศจากฐานข&อมูล
ต�าง ๆ ทั้งในและต�างประเทศที่มีความ
น�าเช่ือถือ มาอภิปรายในช้ันเรียนด&วยส่ือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย 

5.1 กําหนดโจทย�การบ&านท่ีต&อง
อาศัยทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข 
 

5.1 ตรวจสอบกระบวนการคิด
ของนักศึกษาจากโจทย�การบ&าน 
 

 



 6

ค-านิยม 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� 
2. ซื่อสัตย� เสียสละ อดทน  
3. กตัญRูต�อพ�อแม� ผู&ปกครอง ครูบาอาจารย�  
4. ใฝSหาความรู& หมั่นศึกษาเล�าเรียนท้ังทางตรง และทางอ&อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย�  
7. เข&าใจเรียนรู&การเป-นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู&น&อยรู&จักการเคารพผู&ใหญ� 
9. มีสติรู&ตัว รู&คิด รู&ทํา  
10. รู&จักดํารงตนอยู�โดยใช&หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข&มแข็งทั้งร�างกาย และจิตใจ ไม�ยอมแพ&ต�ออํานาจฝSายตํ่า  

12. คํานึงถึงผลประโยชน�ของส�วนรวมมากกว�าผลประโยชน�ของตนเอง  
 

หมวดท่ี    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห�ท่ี หัวข&อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล&อง 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู&(TQF) 

ค-านิยม 
12 

ประการ 
(ระบุข&อท่ี
สอดคล&อง) 

1 ทบทวนการอินทิกรัล 
1. อินทิกรัลฟIงก�ชันโพลิโน
เมียล 
2. อินทิกรัลฟIงก�ชัน
ตรีโกณมิต ิ
3. อินทิกรัลฟIงก�ชันอ่ืน ๆ 

3 1. แจกแนวการจัดการเรียนรู&และช้ีแจง 
2. ทําแบบทดสอบก�อนเรียน 
3. อาจารย�บรรยายและสาธิตโดยจะ
เริ่มจากการอธิบายเน้ือหาเก่ียวกับเรื่อง
การอินทิกรัล และให&ผู&เรียนมีส�วนร�วม
ในการคิดเห็นเก่ียวกับการอินทิกรัล 
4. สนทนาซักถามกับนักศึกษาในหัวข&อ
ดังกล�าว 
5. อาจารย�และนักศึกษาร�วมกันสรุป
เน้ือหาและความรู&ใหม�ท่ีได&รับจาก
บทเรียนน้ี 
6. ทดสอบหลังจบบท 
7. นักศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับเรื่อง 
“สมการเชิงอนุพันธ�” เพื่อนํามา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู&ระดับ 1 
และ 5 
3. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 
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สัปดาห�ท่ี หัวข&อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ความสอดคล&อง 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู&(TQF) 

ค-านิยม 
12 

ประการ 
(ระบุข&อท่ี
สอดคล&อง) 

   อภิปรายในการเรียนครัง้ต�อไป   

2-3 บทที่ 1 บทนําเก่ียวกับ
สมการเชิงอนุพันธ� และ  
บทที่ 2 สมการเชิงอนุพันธ�
อันดับหน่ึง 
1. นิยามและความหมาย
ของสมการเชิงอนุพันธ� 
2. สมการเชิงอนุพันธ�อันดับ
หน่ึง 
3. การหาคําตอบของ
สมการเชิงอนุพันธ�อันดับ
หน่ึงด&วยวิธีแยกตัวแปรได& 
4. สมการเอกพันธ� 
5. สมการแม�นตรง 
 

6 1. ทบทวนความรู&ในครั้งก�อน 
2. บรรยายและแสดงตัวอย�างการ
คํานวณ 
3. ตั้งคําถามระหว�างการสอน เพ่ือเป#ด
โอกาสให&ผู&เรียนได&ฝPกคิดและแก&ไข
ปIญหาต�าง ๆ     
4. นักศึกษาร�วมอภิปรายเนื้อหาและทํา
แบบฝPกหัดในช้ันเรยีน 
5. มีการมอบหมายแบบฝPกหัดให&ทํา
เป-นการบ&าน  
6. อาจารย�และนักศึกษาร�วมกันสรุป
เน้ือหาและความรู&ใหม�ท่ีได&รับจากบทนี้ 
7. ทดสอบหลังจบบท 
8. นักศึกษาค&นคว&าเพิ่มเตมิเก่ียวกับ
เรื่อง “การประยุกต�ใช&สมการเชิง
อนุพันธ�อันดับหน่ึงแก&ปIญหาทาง
วิศวกรรม” เพื่อนํามาอภิปรายในการ
เรียนครั้งต�อไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู&ระดับ 1 
และ 5 
3. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 
 

4 บทที่ 2 สมการเชิงอนุพันธ�
อันดับหน่ึง (ต�อ) 
6. ตัวประกอบเพ่ืออินทิกรัล 
7. สมการเชิงเส&น  
บทที่ 3 การประยุกต�ใช&
สมการเชิงอนุพันธ�อันดับ
หน่ึงแก&ปIญหาทางวิศวกรรม 
1. วงจร RC 
2. วงจร RL  
 

3 1. ทบทวนความรู&ในครั้งก�อน 
2. บรรยายและแสดงตัวอย�างการ
คํานวณ 
3. ตั้งคําถามระหว�างการสอน เพ่ือเป#ด
โอกาสให&ผู&เรียนได&ฝPกคิดและแก&ไข
ปIญหาต�าง ๆ     
4. นักศึกษาร�วมอภิปรายเนื้อหาและทํา
แบบฝPกหัดในช้ันเรยีน 
5. มีการมอบหมายแบบฝPกหัดให&ทํา
เป-นการบ&าน  
6. อาจารย�และนักศึกษาร�วมกันสรุป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู&ระดับ 1 
และ 5 
3. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลย ี

2, 4, และ 
9 
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สัปดาห�ท่ี หัวข&อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ความสอดคล&อง 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู&(TQF) 

ค-านิยม 
12 

ประการ 
(ระบุข&อท่ี
สอดคล&อง) 

   เน้ือหาและความรู&ใหม�ท่ีได&รับจากบทนี้ 
7. ทดสอบหลังจบบท 
8. นักศึกษาค&นคว&าเพิ่มเตมิเก่ียวกับ
เรื่อง “สมการเชิงอนุพันธ�สามัญเชิงเส&น
อันดับ n” เพื่อนํามาอภิปรายในการ
เรียนครั้งต�อไป 

สารสนเทศ ระดับ 
2 

 

5-6 บทที่ 4 สมการเชิงอนุพันธ�
สามัญเชิงเส&นอันดับ n 
1. สมการเชิงอนุพันธ�สามัญ
เชิงเส&นอันดับ n 
2. การหาคําตอบประกอบ 
(Complementary 
Solution) 
3. การหาคําตอบเฉพาะโดย
วิธีเทียบสัมประสิทธ์ิ 
4. การหาคําตอบเฉพาะโดย
วิธีแปรตัวพารามิเตอร� 

6 1. ทบทวนความรู&ในครั้งก�อน 
2. บรรยายและแสดงตัวอย�างการ
คํานวณ 
3. ตั้งคําถามระหว�างการสอน เพ่ือเป#ด
โอกาสให&ผู&เรียนได&ฝPกคิดและแก&ไข
ปIญหาต�าง ๆ      
4. นักศึกษาร�วมอภิปรายเนื้อหา และ
ทําแบบฝPกหัดในช้ันเรยีน 
5. มีการมอบหมายแบบฝPกหัดให&ทํา
เป-นการบ&าน 
6. อาจารย�และนักศึกษาร�วมกันสรุป
เน้ือหาและความรู&ใหม�ท่ีได&รับจากบทนี้ 
7. ทดสอบหลังจบบท 
8. นักศึกษาค&นคว&าเพิ่มเตมิเก่ียวกับ
เรื่อง “การแปลงลาปลาซ” เพ่ือนาํมา
อภิปรายในการเรียนครัง้ต�อไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู&ระดับ 1 
และ 5 
3. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิงตัวเลข
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 
 

7 บทที่ 5 การแปลงลาปลาซ 
1. นิยามการแปลงลาปลาซ 
2. คุณสมบัติท่ีสําคัญบาง
ประการของการแปลงลา
ปลาซ 
3. ฟIงก�ชันคาบ 
4. ฟIงก�ชันข้ันบันได 

3 1. ทบทวนความรู&ในครั้งก�อน 
2. บรรยายและแสดงตัวอย�างการ
คํานวณ 
3. ตั้งคําถามระหว�างการสอน เพ่ือเป#ด
โอกาสให&ผู&เรียนได&ฝPกคิดและแก&ไข
ปIญหาต�าง ๆ      
4. นักศึกษาร�วมอภิปรายเนื้อหา และ
ทําแบบฝPกหัดในช้ันเรยีน 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู&ระดับ 1 
และ 5 
3. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการ 

 



 9

 

สัปดาห�ที่ หัวข&อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ความสอดคล&อง 

มาตรฐานผล
การเรียนรู&

(TQF) 

ค-านิยม 
12 

ประการ 
(ระบุข&อที่
สอดคล&อง) 

   5. มีการมอบหมายแบบฝPกหัดให&ทํา
เป-นการบ&าน  
6. อาจารย�และนักศึกษาร�วมกันสรุป
เนื้อหาและความรู&ใหม�ที่ได&รับจากบทน้ี 
7. ทดสอบระหว�างเรียน 
8. นักศึกษาค&นคว&าเพิ่มเติมเก่ียวกับ
เรื่อง “การแปลงผกผันลาปลาซ” เพื่อ
นํามาอภิปรายในการเรียนครั้งต�อไป 

วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระดับ 2 

 

8 สอบปลายภาค (บทที่ 1-4) 3    

9 บทท่ี 6 การแปลงผกผันลา
ปลาซ 
1. นิยามการแปลงผกผันลา
ปลาซ 
2. คุณสมบัติที่สําคัญบาง
ประการของการแปลงผกผัน
ลาปลาซ 
 

3 1. ทบทวนความรู&ในครั้งก�อน 
2. บรรยายและแสดงตัวอย�างการ
คํานวณ 
3. ต้ังคําถามระหว�างการสอน เพื่อเป#ด
โอกาสให&ผู&เรียนได&ฝPกคิดและแก&ไข
ปIญหาต�าง ๆ      
4. นักศึกษาร�วมอภิปรายเนื้อหา และ
ทําแบบฝPกหัดในช้ันเรยีน 
5. มีการมอบหมายแบบฝPกหัดให&ทํา
เป-นการบ&าน  
6. อาจารย�และนักศึกษาร�วมกันสรุป
เนื้อหาและความรู&ใหม�ที่ได&รับจากบทน้ี 
7. ทดสอบระหว�างเรียน 
8. นักศึกษาค&นคว&าเพิ่มเติมเก่ียวกับ
เรื่อง “เวกเตอร�ใน 3 มิติ และ 2 มิติ” 
เพื่อนํามาอภิปรายในการเรียนครั้ง
ต�อไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม ระดับ 
2 
2. ความรู&ระดับ 1 
และ 5 
3. ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระดับบุคคล 
ระดับ 2 
4. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลขการส่ือสาร 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับ 
2 

2, 4, และ 
9 
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สัปดาห�ที่ หัวข&อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ความสอดคล&อง 

มาตรฐานผล
การเรียนรู&

(TQF) 

ค-านิยม 
12 

ประการ 
(ระบุข&อที่
สอดคล&อง) 

10 
 

บทท่ี 7 เวกเตอร�ใน 3 มิต ิ
และ 2 มิต ิ
1. เวกเตอร�ในระบบแกนมุม
ฉาก 
2. เส&นตรงและระนาบใน 3 
มิต ิ
3. เกรเดียนท�  
4. ไดเวอร�เจนซ� 
5. เคิร�ล   

3 1. ทบทวนความรู&ในครั้งก�อน 
2. บรรยายและแสดงตัวอย�างการ
คํานวณ 
3. ต้ังคําถามระหว�างการสอน เพื่อเป#ด
โอกาสให&ผู&เรียนได&ฝPกคิดและแก&ไข
ปIญหาต�าง ๆ      
4. นักศึกษาร�วมอภิปรายเนื้อหา และ
ทําแบบฝPกหัดในช้ันเรยีน 
5. มีการมอบหมายแบบฝPกหัดให&ทํา
เป-นการบ&าน  
6. อาจารย�และนักศึกษาร�วมกันสรุป
เนื้อหาและความรู&ใหม�ที่ได&รับจากบทน้ี 
7. ทดสอบระหว�างเรียน 
8. นักศึกษาค&นคว&าเพิ่มเติมเก่ียวกับ
เรื่อง “เวกเตอร�แคลคูลัส” เพ่ือนํามา
อภิปรายในการเรียนครัง้ต�อไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม ระดับ 
2 
2. ความรู&ระดับ 1 
และ 5 
3. ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระดับบุคคล 
ระดับ 2 
4. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

 

11-12 บทท่ี 8 เวกเตอร�แคลคูลัส 
1. อนุพันธ�และอินทิกรัลของ
ฟIงก�ชันเชิงเวกเตอร� 
2. เวกเตอร�สัมผัสและ
เวกเตอร�ต้ังฉากหน่ึงหน�วย 
3. ความโค&ง 
4. อนุพันธ�ระบุทิศทาง แก
รเดียน 

6 1. ทบทวนความรู&ในครั้งก�อน 
2. บรรยายและแสดงตัวอย�างการ
คํานวณ 
3. ต้ังคําถามระหว�างการสอน เพื่อเป#ด
โอกาสให&ผู&เรียนได&ฝPกคิดและแก&ไข
ปIญหาต�าง ๆ      
4. นักศึกษาร�วมอภิปรายเนื้อหา และ
ทําแบบฝPกหัดในช้ันเรยีน 
5. มีการมอบหมายแบบฝPกหัดให&ทํา
เป-นการบ&าน  
6. อาจารย�และนักศึกษาร�วมกันสรุป
เนื้อหาและความรู&ใหม�ที่ได&รับจากบทน้ี 
7. ทดสอบระหว�างเรียน 
8. นักศึกษาค&นคว&าเพิ่มเติมเก่ียวกับ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม ระดับ 
2 
2. ความรู&ระดับ 1 
และ 5 
3. ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระดับบุคคล 
ระดับ 2 
4. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลย ี

2, 4, และ 
9 
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สัปดาห�ที่ หัวข&อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ความสอดคล&อง 

มาตรฐานผล
การเรียนรู&

(TQF) 

ค-านิยม 
12 

ประการ 
(ระบุข&อที่
สอดคล&อง) 

   เรื่อง “อินทิกรัลเชิงผิวโค&ง” เพ่ือนาํมา
อภิปรายในการเรียนครัง้ต�อไป 

สารสนเทศ 
ระดับ 2 

 

13-14 บทท่ี 9 อินทิกรัลเชิงผิวโค&ง 
1. อินทิกรัลตามเส&น 
2. อินทิกรัลเชิงผิวโค&ง 
3. ทฤษฏีไดเวอร�เจน 
4. ทฤษฏีของสโตคส� 

6 1. ทบทวนความรู&ในครั้งก�อน 
2. บรรยายและแสดงตัวอย�างการ
คํานวณ 
3. ต้ังคําถามระหว�างการสอน เพื่อเป#ด
โอกาสให&ผู&เรียนได&ฝPกคิดและแก&ไข
ปIญหาต�าง ๆ     
4. นักศึกษาร�วมอภิปรายเนื้อหา และ
ทําแบบฝPกหัดในช้ันเรยีน 
5. มีการมอบหมายแบบฝPกหัดให&ทํา
เป-นการบ&าน  
6. อาจารย�และนักศึกษาร�วมกันสรุป
เนื้อหาและความรู&ใหม�ที่ได&รับจากบทน้ี 
7. ทดสอบระหว�างเรียน 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม ระดับ 
2 
2. ความรู&ระดับ 1 
และ 5 
3. ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระดับบุคคล 
ระดับ 2 
4. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับ 
2 

2, 4, และ 
9 

 

15 ทบทวนและทําแบบฝPกหัด
เพ่ิมเติม 

3    

16 สอบปลายภาค (บทที่ 6-9)     
 

หมายเหตุ  ไม�จําเป-นต&องสอดคล&องกับ “ค�านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห� 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู& (สอดคล�องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู& วิธีการประเมิน สัปดาห�ที่ประเมิน 
สัดส-วนของการประเมิน 

(รวม 100%) 
1. การแก&สมการเชิงอนุพันธ� และสามารถประยุกต�ใช&
สมการเชิงอนุพันธ�แก&ปIญหาต�างๆทางด&านวิศวกรรมได& 
2. การแปลงลาปลาซ และสามารถหาคําตอบของสมการ
เชิงอนุพันธ�โดยการแปลงลาปลาซได& 
3. การแปลงผกผันลาปลาซ และสามารถหาคาํตอบของ
สมการเชิงอนุพันธ�โดยการแปลงผกผันลาปลาซได& 

สอบกลางภาค 
 

8 
 

30% 
 

4. แคลคูลัสเชิงเวกเตอร� และการประยุกต�ใช&แคลคูลัส
เชิงเวกเตอร�แก&ปIญหาต�าง ๆ ทางด&านวิศวกรรมได& 

 สอบปลายภาค 16 40% 

 เข&าเรียน 
แบบฝPกหัด  

1-8 และ 10-16 30%  

หมายเหตุ ให&ระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไม�จําเป-นต&องประเมินทุกสัปดาห� 

 
หมวดท่ี  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 
 - ผศ.ดร.ชนศักด์ิ  บ�ายเท่ียง และ รศ.ศรีบุตร  แววเจริญ “การวิเคราะห�เวกเตอร�และอนุกรมอนันต�” 
 - ผศ.ดร.ชนศักด์ิ  บ�ายเท่ียง และ รศ.ศรีบุตร  แววเจริญ “สมการเชิงอนุพันธ� 1 และการแปลงลาปลาซ” 
 
2.  เอกสารและข&อมูลสําคัญ 
 - ผศ.ดร.ชนศักด์ิ  บ�ายเท่ียง และ รศ.ศรีบุตร  แววเจริญ “สมการเชิงอนุพันธ�ย�อยและอนุกรมฟูเรียร�” 
 - ผศ.ดร.ชนศักด์ิ  บ�ายเที่ยง และ รศ.ศรีบุตร  แววเจริญ “เรขาคณิตวิเคราะห�และการเขียนกราฟ 2 มิติ, 
3 มิติ” 
 
3.  เอกสารและข&อมูลแนะนํา 
 หนังสือ ตํารา เว็บไซต�ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เก่ียวของอุปกรณ� และวงจรอิเล็กทรอนิกส� 
 

หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ�การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ได&จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได&ดังน้ี 



 13

 1.1 การสนทนากลุ�มระหว�างผู&สอนและผู&เรียน 
 1.2 การสังเกตพฤติกรรมของผู&เรียน 
 1.3 แบบประเมินผู&สอนและแบบประเมินรายวิชา 
 
2.  กลยุทธ�การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข&อมูลเพื่อประเมินการสอน ได&มีกลยุทธ� ดังน้ี 
 2.1 การสังเกตพฤติกรรมของผู&เรียน 
 2.2 การสอบ 
 2.3 การอภิปรายและการตอบข&อซักถาม 
 2.4 แบบฝPกหัด 
 2.5 การสัมภาษณ�  
 2.6 การศึกษาค&นคว&าด&วยตนเอง 
 2.7 การทวนสอบประเมินผลการเรียนรู& 
 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากสอนครบตามแนวการจัดการเรียนรู&แล&ว นําบันทึกหลังการสอนในแต�ละสัปดาห�ท่ีได&จากการ
สังเกต มาระดมสมองระหว�างผู&สอนและผู&เรียน และอาจารย�ในโปรแกรม ตลอดจนหาข&อมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาใช&ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต�อไป  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว�างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข&อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู&
ในวิชาได&จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ�มตรวจผลงานของนักศึกษา และหลังการออกผลการเรียนรายวิชามี
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา คือ การทวนสอบการให&คะแนนจากประธานโปรแกรมวิชา ประธานกลุ�ม 
และฝSายวิชาการของคณะวิทย�ฯ 
 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได&มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพื่อให&เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
         5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปE ตามข&อเสนอแนะการทวนสอบตามข&อ 4  
         5.2 ในรายวิชาเดียวกันที่มีหลายหมู�เรียน ควรแบ�งเน้ือหาให&มีอาจารย�รับผิดชอบอย�างน&อย 2-3 คน เพื่อให&
นักศึกษาทุกหมู�เรียนมีมุมมองที่เหมือนกันและเกิดมุมมองใหม� ๆ ด&วย รวมทั้งการออกข&อสอบควรไปในทิศทาง
เดียวกันและตัดเกรดผลการเรียนโดยใช&เกณฑ�ช�วงคะแนนเดียวกัน 
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หมวดอื่นๆ  
 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร&างสรรค�กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน   (ถ&ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก-สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถ&ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


