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1. สาระส าคัญ 
 ประโยชน์อย่างหนึ่งในการศึกษาเรื่องเมทริกซ์ คือ  การน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ระบบสมการเชิง
เส้น เพราะในขณะที่ก าจัดตัวแปรเพื่อแก้ระบบสมการเชิงเส้นน้ัน จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธ์ิของตัว
แปรซึ่งจะสอดคล้องกันกับ การเปลี่ยนแปลงของสมาชิกที่อยู่ในแถว โดยในการประยุกต์เรื่องนี้ผู้เรียนจะต้องมี
ความรู้เรื่องของตัวก าหนด 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 ค านวณ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับตัวก าหนด 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
  3.1.1 ตัวก าหนดของเมทริกซ์ 
  3.1.2 การหาค่าตัวก าหนดโดยวิธีการคูณทแยง 
  3.1.3 ไมเนอร์และโคแฟกเตอร์ 
  3.1.4 การหาค่าตัวก าหนดโดยวิธีการกระจายโคแฟกเตอร์ 
  3.1.5 คุณสมบัติของตัวก าหนด 
 3.2 ด้านทักษะ 
           3.2.1 สามารถค านวณหาค่าตัวก าหนดของเมทริกซ์ขนาดต่าง ๆ ได้ 
  3.2.2 สามารถค านวณหาค่าตัวก าหนดโดยวิธีการคูณทแยงได้ 
  3.2.3 สามารถค านวณหาค่าตัวก าหนดโดยวิธีการกระจายโคแฟกเตอร์ได้ 
 3.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

      3.3.1 รับรู้  ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า และพัฒนาลักษณะนิสัย ในเรื่อง 
ตัวก าหนด 
 
4. เน้ือหาสาระการเรียนรู้ 
 หน่วยที่ 6 ตัวก าหนด ประกอบไปด้วยหัวข้อหรือเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
  4.1 ตัวก าหนดของเมทริกซ์ 
  4.2 การหาค่าตัวก าหนดโดยวิธีการคูณทแยง 
  4.3 ไมเนอร์และโคแฟกเตอร์ 
  4.4 การหาค่าตัวก าหนดโดยวิธีการกระจายโคแฟกเตอร์ 
  4.5 คุณสมบัติของตัวก าหนด 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

5.1.1 ครูน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวก าหนด โดยครอบคลุมถึงเนื้อหาของการเรียนรู้ในหน่วยที่ 
6 
 

 ซึ่งในแต่ละหัวข้อนั้นจะมีการน าเสนอก่อนเข้าสู่บทเรียนที่แตกต่างกันในแต่ละหัวข้อ 
5.1.2 ครูใช้ค าถามน าในการระหว่างการแนะน าเข้าสู่บทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วน
ร่วมในการ 

น าเข้าสู่บทเรียน 
 5.2 การเรียนรู้ 
  5.2.1 ครูให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเรยีนรู้จากสือ่ ใบงาน และการท ากิจกรรมในช้ันเรียน โดยเน้น
การท า  
 กิจกรรมการท าการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
  5.2.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อการเรียนรู้ในหน่วยที่ 6 
 5.3 การสรุป 
  5.3.1 ครูสรุปสาระการเรียนรู้ ในด้านของทฤษฎี และการปฏิบัติ พร้อมทั้งองค์ความรู้ที่ได้
จากการเรียนรู้ 
 ในหน่วยที่ 6 
  5.3.2 ครูสังเกตพฤติกรรม ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และผลสัมฤทธ์ิจากการ
ท ากิจกรรม 
กลุ่ม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียน 
 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 สื่อสิ่งพิมพ์  :  เอกสารประกอบการเรียนรู้ ในเรื่อง ตัวก าหนด จากหนังสือเรียน
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม    รหัสวิชา 20000 – 1402 
 6.2 สื่อโสตทัศน์ :  โปรแกรมน าเสนอข้อมูล (Power point) หัวข้อ ตัวก าหนด 
 
7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ ) 
 7.1 ใบความรู้ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
  7.1.1 ตัวก าหนดของเมทริกซ์ 
  7.1.2 การหาค่าตัวก าหนดโดยวิธีการคูณทแยง 
  7.1.3 ไมเนอร์และโคแฟกเตอร์ 
  7.1.4 การหาค่าตัวก าหนดโดยวิธีการกระจายโคแฟกเตอร์ 
  7.1.5 คุณสมบัติของตัวก าหนด 
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8. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
 ไม่มี 
 
9. การวัดผลและประเมินผล 
 9.1 ก่อนเรียน : แบบวัดผลประเมินผลความรู้ก่อนเรียน 
 9.2 ขณะเรียน : การสังเกต และพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
 9.3 หลังเรียน  : ใบงาน แบบทดสอบเฉพาะหน่วย และแบบวัดผลประเมินความรู้หลังเรียน 
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10.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
       ข้อสรุปหลังการจัดการเรยีนรู้ 
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