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รายละเอียดของรายวิชา คณ 323 พีชคณิตเชิงเส้น 1
ภาควิชา คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คณ 323 พีชคณิตเชิงเส้ น 1
MA 323 Linear Algebra I
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.จิตตินาถ รัตนมุง
(B01)
อ.นิสรา สิรสุนทร
(B02)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 3(วท.บ.) และชั้นปี ที่ 4 (กศ.บ.)
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
MA 241 หรือได้ รับความเห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร์
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ตอน B01: สถานที่ต้ังประสานมิตร อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1 ห้ อง 10-517A
ตอน B02: สถานที่ต้ังประสานมิตร อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1 ห้ อง 10-518
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
29 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อนิสติ เรียนรายวิชานี้แล้ ว นิสติ สามารถ
1) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการหาคาตอบของระบบสมการเชิงและสมการเมทริกซ์ได้
2) ยกตัวอย่าง ปริภมู ิเวกเตอร์ ปริภมู ิย่อย ฐานหลัก (basis), มิติ (dimension) การแปลงเชิงเส้ น
(linear transformation) เคอร์เนล (kernel) และภาพ (image) ของการแปลงเชิงเส้ น
3) ตรวจสอบได้ ว่าโครงสร้ างทางพีชคณิตที่กาหนดให้ เป็ นปริภมู ิเวกเตอร์หรือไม่
4) หาพร้ อมทั้งพิสจู น์ ฐานหลัก มิติ ของปริภมู ิเวกเตอร์ท่กี าหนดให้
5) หาพร้ อมทั้งพิสจู น์ เคอร์เนลและภาพของการแปลงเชิงเส้ นที่กาหนดให้
6) หาเมทริกซ์สาหรับการแปลงเชิงเส้ นที่กาหนดให้
7) หาการแปลงเชิงเส้ นจากเมทริกซ์ท่กี าหนดให้
8) นา rank และ nullity theorem ไปประยุกต์ใช้ ได้
9) หาค่าลักษณะเฉพาะ (characteristic values, eigenvalues) เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ
(characteristic vectors, eigenvectors) ปริภมู ิลักษณะเฉพาะ (characteristic spaces,
eigenspaces) ของการแปลงเชิงเส้ นที่กาหนดให้
10) ตรวจสอบได้ ว่ามีฐานหลักของปริภมู ิเวกเตอร์ท่ที าให้ เมทริกซ์สาหรับการแปลงเชิงเส้ นซึ่ง
ขึ้นกับฐานนั้นเป็ นเมทริกซ์ทแยงมุมหรือไม่
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้พ้ ืนฐาน เป็ นการเตรียมความพร้ อมด้ านปัญญาในการนาความรู้ ความเข้ าใจ
คณิตศาสตร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆหรือ คณิตศาสตร์ข้นั สูง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้
ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้ างอิง ให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มด้ านเทคโนโลยี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ระบบสมการเชิงเส้ น การดาเนินการขั้นมูลฐาน ปริภมู ิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้ น ค่า
ลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ ปริภมู ิลักษณะเฉพาะ เรขาคณิตเชิงเส้ น การแปลงเชิงเส้ นคู่
รูปแบบกาลังสอง และการประยุกต์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม
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การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง
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บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้ องการของนิสิต

ไม่มีการฝึ กปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้ คาปรึกษา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีระเบียบวินัย
3. มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
5. มีจิตสาธารณะ
1.2 วิธกี ารสอน
สอนแบบการอธิบายและแสดงเหตุผล โดยปลูกฝังเกี่ยวกับ
1. การตรงเวลา การมีวินัยในห้ องเรียน การรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
2. การไม่ทุจริตในการสอบ การไม่ลอกการบ้ านหรืองานของผู้อ่นื
3. การรู้จักแบ่งปันความรู้กบั เพื่อนนิสติ ด้ วยกัน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการเข้ าเรียน และการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ตรงเวลา
2. ไม่มีการทุจริตในการสอบ ไม่มีการลอกการบ้ านหรืองานของกลุ่มอื่น
3. สังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับ การแบ่งปันความรู้กบั เพื่อนนิสติ ด้ วยกัน
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
2. มีความรู้พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่จี ะนามาอธิบายหลักการและ ทฤษฏีในศาสตร์
เฉพาะ
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้ านคณิตศาสตร์
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
2.2 วิธกี ารสอน
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ความรับผิดชอบ
หลัก
หลัก
รอง
หลัก
รอง

ความรับผิดชอบ
หลัก
รอง
รอง
รอง
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1. บรรยายในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีส่อื การสอนได้ แก่ เอกสารประกอบการสอน เครื่อง
ฉายแผ่นทึบหรือกระดานดา ให้ นิสติ จดพร้ อมทั้งอธิบายและซักถาม
2. ให้ แบบฝึ กหัดแก่นิสติ ทุกท้ายบทเรียนและเปิ ดโอกาสให้ นิสติ แสดงวิธพี ิสูจน์แบบฝึ กหัดในชั่วโมงทา
แบบฝึ กหัดที่ พร้ อมให้ คะแนนการบ้ าน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
การบ้ าน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
หลัก
และวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
2. นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ไปประยุกต์
รอง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
3. มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่
รอง
หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องและเพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
3.2 วิธกี ารสอน
วิธกี ารสอน โดยเน้ นกิจกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1. วิธกี ารสอนแบบให้ เหตุผล การพิสจู น์ และการยกตัวอย่าง
2. วิธกี ารสอนแบบวิเคราะห์สงั เคราะห์
3. วิธกี ารสอนแบบอุปนัย-นิรนัย
3.3 วิธกี ารประเมินผล
พิจารณาจากข้ อสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้ นข้ อสอบที่มีการวิเคราะห์ การให้ เหตุผลและ
การพิสจู น์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
รอง
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
หลัก
3. สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
รอง
4.2 วิธกี ารสอน
กาหนดให้ ทากิจกรรมกลุ่ม แบบฝึ กหัด และการบ้ าน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ ครบถ้ วนตามกาหนดเวลา
4.3 วิธกี ารประเมินผล
การตรวจแบบฝึ กหัดโดยให้ นิสติ มานาเสนอในชั้นเรียนและร่วมอภิปรายพร้ อมกันพร้ อมทั้งให้
คะแนน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ
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1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ ปัญหาและนาเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้ รูปแบบ
การสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
3. มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้ นคว้ าได้ อย่าง
เหมาะสมและจาเป็ น
4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

รอง
หลัก
รอง
หลัก

5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2. วิธกี ารสอนแบบใช้ คาถาม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
การนาเสนอแบบฝึ กหัดได้ อย่างถูกต้ องและสามารถอธิบายให้ เข้ าใจได้ ง่าย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ ทีใ่ ช้
(ถ้ามี)
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คาสอน

ผูส้ อน

อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร

คาอธิบายรายวิชา วิธีสอน และ
ประเมินผล
ระบบสมการเชิงเส้ น
การดาเนินการขั้นมูลฐาน
เมทริกซ์

3

3

เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คาสอน

อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร

3

ทฤษฎีบทที่สาคัญ และการ
ประยุกต์ของระบบสมการเชิงเส้ น

3

เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คาสอน

อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร

4

บทนิยามของปริภมู ิเวกเตอร์
ปริภมู ิย่อย ตัวอย่าง และทฤษฎีบท
บางทฤษฎี

3

เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คาสอน

อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร

5

การรวมเชิงเส้ นและการแผ่ท่วั

3

เอกสารประกอบการ

อ.จิตตินาถ รัตนมุง

2
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัว่ โมง

อิสระเชิงเส้ นและไม่อิสระเชิงเส้ น
6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ ทีใ่ ช้
(ถ้ามี)
บรรยาย/คาสอน

ผูส้ อน

อ.นิสรา สิรสุนทร

3

เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คาสอน

อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร

7

ฐานหลัก (basis), มิติ
(dimension) ของ ปริภมู ิเวกเตอร์
ตัวอย่าง
การเปลี่ยนฐานหลัก

3

8

การนาเสนอการบ้ านหน้ าชั้นเรียน

3

เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คาสอน
แบบฝึ กหัด/แบบ
มอบหมายงาน

อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร
อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร

9
10

สอบกลางภาค
บทนิยาม ตัวอย่าง และสมบัติ
พื้นฐานของการแปลงเชิงเส้ น
(linear transformation)
เคอร์เนล (kernel) และเรนจ์
(range) ของการแปลงเชิงเส้ น
เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้ น

3
3

เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คาสอน

อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร

ค่าลักษณะเฉพาะ (characteristic
values, eigenvalues)
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ
(characteristic vectors,
eigenvectors)
ปริภมู ิลักษณะเฉพาะ
(characteristic spaces,
eigenspaces) ของการแปลงเชิงเส้ น
และ พหุนามลักษณะเฉพาะ
(characteristic polynomial)
ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์การ
แปลงที่ทาให้ เมทริกซ์การแปลงเป็ น
เมทริกซ์ทแยงมุม (diagonal
matrix) และการประยุกต์
เรขาคณิตเชิงเส้ น การแปลงเชิงเส้ น
คู่ รูปแบบกาลังสอง

3

เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คาสอน
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คาสอน
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คาสอน

อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร
อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร
อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร

3

เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คาสอน

อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร

3

เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คาสอน

อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร

11
12
13

14

15
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัว่ โมง

16

การนาเสนอการบ้ านหน้ าชั้นเรียน

3

17

สอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สือ่ ทีใ่ ช้
(ถ้ามี)
แบบฝึ กหัด/แบบ
มอบหมายงาน

ผูส้ อน

อ.จิตตินาถ รัตนมุง
อ.นิสรา สิรสุนทร

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีระเบียบวินัย
3. มีจิตสานึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อ่นื
5. มีจิตสาธารณะ
ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

การเข้ าเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

ร้ อยละ 10

สอบกลางภาค

9

ร้ อยละ 35

สอบปลายภาค

17

ร้ อยละ 35

2. มีความรู้พ้ ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ท่จี ะนามาอธิบาย
หลักการและ ทฤษฏีใน
ศาสตร์เฉพาะ
สังเกตพฤติกรรม
ตลอดภาคการศึกษา
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ า โดยใช้ เครื่องมือวัดแบบ
ทางวิชาการ พัฒนาความรู้
สังเกตพฤติกรรม
ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ าน
คณิตศาสตร์
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ
ที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
ทักษะทางปัญญา
สังเกตพฤติกรรม
ตลอดภาคการศึกษา
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1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลัก
การ และวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
2. นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสถิติ ไปประยุกต์
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูก
ต้ องและเหมาะสม
3. มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่ง
ข้ อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้ องและเพื่อนาไปสู่การ
สร้ างสรรค์นวัตกรรม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. มีภาวะผู้นา โดยสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นา
และสมาชิกที่ดี
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง
และพัฒนางาน
3. สามารถปรับตัวเข้ ากับสถาน
การณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์ ประมวลผลการแก้ ปัญ
หาและนาเสนอข้ อมูลได้ อย่าง
เหมาะสม
2. มีทกั ษะในการสื่อสารภาษา
ไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ทั้งการเลือกใช้ รูปแบบการสื่อสาร
ได้ อย่างเหมาะสม
3. มีทกั ษะและความรู้ภาษา
อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
เพื่อการค้ นคว้ าได้ อย่างเหมาะสม

ประเมินผลการเรียนรู้
จากข้ อสอบกลางภาค
และปลายภาค โดยเน้ น
ข้ อสอบที่มีการวิเคราะห์
การให้ เหตุผลและการ
พิสจู น์

สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

-

ตลอดภาคการศึกษา

ร้ อยละ 20

1. ประเมินผลจากการ
นาเสนอหน้ าชั้นเรียน
2. ประเมินจากการ
อภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน

สังเกตพฤติกรรม
1. ประเมินผลจากการ
นาเสนอหน้ าชั้นเรียน
2. ประเมินจากการ
อภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน
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และจาเป็ น
4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสน
เทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวม
ข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชา MA323 อ.จิตตินาถ รัตนมุง
เอกสารประกอบการสอนวิชา MA323 อ.นิสรา สิรสุนทร
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. กมล เอกไทยเจริญ พีชคณิตเชิงเส้ นและเทคนิคการใช้ Graphing calculator ฉบับปรับปรุง
ล่าสุด สานักพิมพ์ไฮเอ็ด กรุงเทพ ฯ
2. เอกสารประกอบการสอน 2301234 Linear Algebra I อ.ยศนันท์ มีมาก ภาควิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
นิสติ ประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้โดยพิจารณาจาก
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ จัดทาเป็ นช่องทางการสื่อสารกับนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก
1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนของนิสติ ในชั้นเรียน
3. การประเมินผลงานของนิสิตที่ได้ รับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
1. ประมวลความคิดเห็นของนิสติ สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็ น
ข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
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2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป โดยเพิ่มโจทย์ปัญหา
ทางการประยุกต์ในสาขาวิชาอื่น
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ ให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาการสอน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นาข้ อคิดเห็นของนิสติ จากข้ อ 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสติ
มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
2. นาผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้ อ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาจัดกลุ่ม
เทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน
และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
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