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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
4092301 พีชคณิตนามธรรม 1
(Abstract Algebra 1)

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดานบังคับ

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา และ 4.2 อาจารยผูสอน
ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน
กลุมเรียน A4 เวลาเรียน วันพุธ 11.30 – 14.30 น.

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
20 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความคิดรวบยอด และสามารถเขียนบรรยาย อธิบายสาระของบทนิยามและ
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการดําเนินการทวิภาค กึ่งกรุป โมนอยด กรุป กรุปยอย กรุปวัฏจักร การเรียงสับเปลี่ยน
สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุป อัตสัณฐาน กรุปยอยปรกติ ทฤษฎีบทของเคยเลย กรุปผลหาร ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับริง อินทิกรัลโดเมนและฟลด รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณจริงที่เหมาะสม
ได
2. เพื่อใหผูเรียนสรุปบทนิยาม ทฤษฎีบท กฎ พรอมทั้งสามารถพิสูจนและใหเหตุผลเกี่ยวกับกึ่ง
กรุป โมนอยด กรุป กรุปยอย กรุปวัฏจักร การเรียงสับเปลี่ยน สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุป อัต
สัณฐาน กรุปยอยปรกติ กรุปผลหาร ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับริง อินทิกรัลโดเมนและฟลด ไดอยางถูกตอง
3. เพื่ อ ให ผู เ รี ยนสามารถคิด คํานวณและแก ป ญ หาเรื่ อ งกรุ ป กรุ ป ยอ ย กรุ ป วัฏจั ก ร การเรี ย ง
สับเปลี่ยน สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุป อัตสัณฐาน กรุปยอยปรกติ กรุปผลหาร ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับริง อินทิกรัลโดเมนและฟลด รวมทั้งฝกทักษะเพื่อนําไปประยุกตบทนิยาม ทฤษฎีบทและกฏเกณฑ
ตาง ๆ ได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) มีการปรับปรุงวิธีการสอนโดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการดําเนินการทวิภาค กึ่งกรุป โมนอยด กรุป กรุปยอย กรุ ปวัฏจัก ร การเรียงสั บเปลี่ยน
สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุป อัตสัณฐาน กรุปยอยปรกติ ทฤษฎีบทของเคยเลย กรุปผลหาร ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับริง อินทิกรัลโดเมนและฟลด
Study binary operations, semi groups, monoid, groups, subgroups, cyclic groups,
permutation groups, homomorphism and isomorphism of groups, normal subgroups,
Cayley’ s theorem, quotient groups, introduction to rings, integral domains and fields.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ศึกษาดวยตนเอง 5
ชั่วโมง/สัปดาห

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
หรือตามความเห็นชอบ
ของผูส อน
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคลหรือรายกลุม แกนักศึกษา
นอกชั้นเรียนตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึง่ พฤติกรรมดานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาแสดงออกในสิง่ ที่เหมาะสมดวยความเขาใจผูอื่น และ
เขาใจโลก
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
1.1.5 ใหความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสกึ ของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิก ฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
1.2.3 การใชกรณีศึกษา (Case study)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
1.3.2 วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
1.3.3 วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรอบรูในดานวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกคณิตศาสตร และการบูรณาการ
วิชาชีพครูกับวิชาเอกคณิตศาสตรอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และเปนระบบ
2.1.2 มีความตระหนักรูหลักการ และทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการทั้งการบูร
ณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
2.1.3 มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาคณิตศาสตรอ ยางลึกซึ้ ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยตอยอดความรูทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตร
2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry method)
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2.2.2 การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
2.2.3 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี
2.2.4 การเรียนรูรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตและประเมินคาองคความรูใน
สถานการณโลกแหงความเปนจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry method)
2.3.2 การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
2.3.3 การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี
2.3.4 การเรียนรูรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตและประเมินคาองคความรูใน
สถานการณโลกแหงความเปนจริง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลงขอมูลทีห่ ลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัย เพื่อพัฒนา
งาน และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูก ารแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูท างทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน รวมทัง้ มีการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
3.1.4 มีการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการทีเ่ กี่ยวของในศาสตรสาขาคณิตศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญ
 หาการพัฒนาผูเ รียน และ
การวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัตงิ านอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มีการทํากิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรูจ ะทําใหผูเรียนมีประสบการณในการ
วางแผน การดําเนินงานศึกษาคนควาดวยตนเอง
3.2.2 ใหนักศึกษาทํารายงานและนําเสนอผลงานจากการศึกษาคนควา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินจากผลงานในกิจกรรม
3.3.2 ประเมินผลจากรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผูอื่นในการ
ทํางานและการอยูร วมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพฒ
ั นาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.1.2 มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอือ้ ตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมได อยาง
สรางสรรค
4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกบั ผูเ รียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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4.1.4 มีความไวในการรับรูและเขาใจความรูส ึกของผูเ รียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่น มีมมุ มองเชิงบวก มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณและสังคม เอาใจใสในการ รับฟง
และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
4.2.2 การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
4.2.3 การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective thinking)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
4.3.2 วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
4.3.3 วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศทั้งทีเ่ ปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยาง
รวดเร็ว
5.1.2 มีความสามารถในการใชดุลยพินจิ ที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช
ขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ ง
5.1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอดวย
รูปแบบทีเ่ หมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
5.1.4 มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารดานคณิตศาสตร จาก
ผูเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินจิ ในการเลือกใช และนําเสนอขอมูล
สารสนเทศสําหรับผูเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวหรือแหลง
การเรียนรูท ี่หลากหลาย
5.2.2 การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน
การศึกษา
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบ ที่
เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
7
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6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่
มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกคณิตศาสตรอยางบูรณาการ
6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนวิเคราะหและอภิปรายถึงประเด็นสําคัญในบทเรียนเพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดเรียนรู
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
การวิเคราะหประเด็นจากการติดตามผลจากการจัดการเรียนรู

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําผูสอน รายวิชา
วิธีการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล และแหลงการ
เรียนรู
2. บรรยายเนื้อหา อภิปราย
และซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
3. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง

1

1. ความรูพื้นฐาน
- เซต ความสัมพันธ

3

2

1. ความรูพื้นฐาน
- ฟงกชัน ขั้นตอนการหาร สมภาค
สวนตกคางมอดุโล

3
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ผูสอน
ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

Á¤Í. 3
สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

3

2. ระบบคณิตศาสตร
- การดําเนินการทวิภาค
- ระบบคณิตศาสตร
- กึ่งกรุป

3

4

3. กรุป
- กรุป
- สมบัติเบือ้ งตนของกรุป

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดร.ธนพรรษ
1. จัดการเรียนการสอนแบบ พฤกษะวัน
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบทดสอบยอยผาน
กิจกรรมคิดวิเคราะหซึ่ง
สอดคลองกับหัวขอทีเ่ รียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบยอย เรื่อง
ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดร.ธนพรรษ
1. จัดการเรียนการสอนแบบ พฤกษะวัน
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
9
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

5

3. กรุป
- กรุปยอย
- กรุปการเรียงสับเปลี่ยน

3

6

3. กรุป
- กรุปการเรียงสับเปลี่ยน (ตอ)
- กรุปวัฏจักร

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบทดสอบยอยผาน
กิจกรรมคิดวิเคราะหซึ่ง
สอดคลองกับหัวขอทีเ่ รียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบยอย เรื่อง
กรุป
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
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ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบทดสอบยอยผาน
กิจกรรมคิดวิเคราะหซึ่ง
สอดคลองกับหัวขอทีเ่ รียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบยอย เรื่อง
กรุปการเรียงสับเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด

7

3. กรุป
- โคเซตและทฤษฎีบทของลาก
รานจ

3

8

4. กรุปยอยปรกติและกรุปผลหาร

3
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ผูสอน
ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

9

5. สาทิสสัณฐาน และสมสัณฐาน
- สาทิสสัณฐาน สมบัติของสาทิส
สัณฐาน

3
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3. สาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน
- สมสัณฐาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบทดสอบยอยผาน
กิจกรรมคิดวิเคราะหซึ่ง
สอดคลองกับหัวขอทีเ่ รียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบยอย เรื่อง
กรุปยอยปรกติและกรุป
ผลหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
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ผูสอน
ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

Á¤Í. 3
สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบทดสอบยอยผาน
กิจกรรมคิดวิเคราะหซึ่ง
สอดคลองกับหัวขอทีเ่ รียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบยอย เรื่อง
สาทิสสัณฐาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบทดสอบยอยผาน
กิจกรรมคิดวิเคราะหซึ่ง
สอดคลองกับหัวขอทีเ่ รียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบยอย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
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3. สาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน
และอัตสัณฐาน (ตอ)
- ทฤษฎีบทของเคยเลย
- อัตสัณฐาน

3

12

4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับริง
อินทิกรัลโดเมน ฟลด

3

13

4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับริง
อินทิกรัลโดเมน ฟลด

3
13

ผูสอน
ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

Á¤Í. 3
สัปดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

14

4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับริง
อินทิกรัลโดเมน ฟลด

3

15

นําเสนอผลงานการศึกษาคนควา
เกี่ยวกับหัวขอในกรุป

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอ
ความคิด และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรม
คิดวิเคราะหซงึ่ สอดคลองกับ
หัวขอที่เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. นักศึกษานําเสนอผลงาน
จากการศึกษาคนควา
กรณีศึกษา โดยมีผสู อนและ

14

ผูสอน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดา
หที่
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หัวขอ/รายละเอียด

สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
เพื่อนนักศึกษารวมกัน
อภิปราย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาทําแบบทดสอบ
สื่อที่ใช
แบบทดสอบปลายภาค

3

ผูสอน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
2.1.1-2.1.4, 3.1.1-3.1.4,
5.1.1-5.1.3, 6.1.2
1.1.1–1.1.6, 2.1.1-2.1.4,
3.1.1-3.1.4, 4.1.1, 5.1.15.1.3
1.1.1–1.1.6, 2.1.1-2.1.4,
3.1.1-3.1.4, 4.1.1, 5.1.15.1.3
1.1.1–1.1.6, 2.1.1-2.1.4,
3.1.1-3.1.4, 4.1.1, 5.1.15.1.3
1.1.1–1.1.6, 2.1.1-2.1.4,
3.1.1-3.1.4, 4.1.1-4.1.4,
5.1.1-5.1.3
1.1.1–1.1.6, 2.1.1-2.1.4,
3.1.1-3.1.4, 4.1.1-4.1.4,
5.1.1-5.1.3, 6.1.1, 6.1.2

วิธีการประเมิน
- การทดสอบยอย

สัปดาหที่
ประเมิน
3, 5, 7, 9, 11

- การทดสอบกลางภาค

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20 %
20 %

- การทดสอบปลายภาคเรียน

16

30 %

- การเขาชั้นเรียน
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- การสงงานตรงตามกําหนด
เวลานัดหมาย
- การตรวจผลงานรายบุคคลที่
มอบหมาย

ตลอดภาคเรียน

10 %

ตลอดภาคเรียน

10 %

- การตรวจผลงานกลุมที่
มอบหมายและการพิจารณา
ทักษะการนําเสนอผลงาน

15

10 %

15
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3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90 – 100 คะแนน
85 – 89 คะแนน
75 – 84 คะแนน
70 – 74 คะแนน
60 – 69 คะแนน
55 – 59 คะแนน
50 – 54 คะแนน
ต่ํากวา 50 คะแนน
ถอนรายวิชา
คะแนนไมสมบูรณ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ธนพรรษ พฤกษะวัน. (2559). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพีชคณิตนามธรรม 1. กรุงเทพฯ:
ศูนยบริการสือ่ และสิ่งพิมพกราฟฟกไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จิตรจวบ เปาอินทร. (2537). พีชคณิตนามธรรม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
วัชรี กาญจนกีรติ. (2551). พีชคณิตนามธรรม (Abstract Algebra). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิชัย ชํานิ. (2547). พีชคณิตนามธรรม. สงขลา: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยทักษิณ.
วิรัตน สุวรรณาภิชาติ. (2556). พีชคณิตนามธรรมเบื้องตน Introductory Abstract Algebra.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สมใจ จิตพิทักษ. (2547). พีชคณิตนามธรรมเบื้องตน. สงขลา: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยทักษิณ.
John B. Fraleigh. (2003). A first course in Abstract Algebra. Island: Addison-Wesley
Publishing.
W. Keith Nicholson” (1993). Introduction to Abstract Algebra. USA: KWS-KENT
Publishing Company.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ทําไดโดย
1) นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
2) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน ทําไดโดย
1) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินผานระบบออนไลน ของมหาวิทยาลัย
2) อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการสอน ทําไดโดย
1) จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป
2) ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการประชุมอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตาม
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้
1) กําหนดระบบการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา และทบทวนระบบดวยคณะกรรมการ
2) อาจารยทรี่ บั ผิดชอบสอนในรายวิชาเดียวกันรวมกันกําหนดมาตรฐานการประเมินผลให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานของหลักสูตร และทําการทวนสอบโดยการตัดสินผลการเรียน
รวมกัน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก การปรับปรุงเนื้อหา
- อาจารยผูสอน/อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผสู อน/อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
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