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รายละเอียดของรายวิชา คณ 323 พชีคณิตเชิงเสน้ 1 

ภาควิชา คณิตศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560  

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 
คณ 323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

MA 323 Linear Algebra I 

2. จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต      3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติและการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

      อ.จิตตินาถ รัตนมุง                     (B01) 

 อ.นิสรา สริสนุทร   (B02) 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :  
      ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 3(วท.บ.) และช้ันปีที่ 4 (กศ.บ.) 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

          MA 241 หรือได้รับความเหน็ชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร์ 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

      ไม่มี  

8. สถานทีเ่รียน 

      ตอน B01: สถานที่ต้ังประสานมิตร อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 10-517A  

ตอน B02: สถานที่ต้ังประสานมิตร อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 10-518 

 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

29 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
           เมื่อนิสติเรียนรายวิชานี้แล้ว นิสติสามารถ 

1) เช่ือมโยงความสัมพันธข์องการหาค าตอบของระบบสมการเชิงและสมการเมทริกซ์ได้ 

2) ยกตัวอย่าง ปริภมูิเวกเตอร์ ปริภมูิย่อย ฐานหลัก (basis), มิติ (dimension) การแปลงเชิงเส้น 

(linear transformation) เคอร์เนล (kernel) และภาพ (image) ของการแปลงเชิงเส้น 

3) ตรวจสอบได้ว่าโครงสร้างทางพีชคณิตที่ก  าหนดให้เป็นปริภมิูเวกเตอร์หรือไม่ 

4) หาพร้อมทั้งพิสจูน์ ฐานหลัก มิติ ของปริภมิูเวกเตอร์ที่ก  าหนดให้ 

5) หาพร้อมทั้งพิสจูน์ เคอร์เนลและภาพของการแปลงเชิงเส้นที่ก  าหนดให้ 

6) หาเมทริกซ์ส าหรับการแปลงเชิงเส้นที่ก  าหนดให้ 

7) หาการแปลงเชิงเส้นจากเมทริกซ์ที่ก  าหนดให้ 

8) น า rank และ nullity theorem ไปประยุกต์ใช้ได้ 

9) หาค่าลักษณะเฉพาะ (characteristic values, eigenvalues) เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ 

(characteristic vectors, eigenvectors) ปริภมูิลักษณะเฉพาะ (characteristic spaces, 

eigenspaces) ของการแปลงเชิงเส้นที่ก  าหนดให้ 

10) ตรวจสอบได้ว่ามีฐานหลักของปริภมิูเวกเตอร์ที่ท  าให้เมทริกซ์ส าหรับการแปลงเชิงเส้นซ่ึง 

      ขึ้นกบัฐานน้ันเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมหรือไม่ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ

คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนในวิชาอื่นๆหรือ คณิตศาสตร์ข้ันสูง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี 

ควรมีการเปล่ียนแปลงตัวอย่างอ้างองิ ให้สอดคล้องกบัแนวโน้มด้านเทคโนโลยี 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ระบบสมการเชิงเส้น  การด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภมูิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่า

ลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ ปริภมูิลักษณะเฉพาะ เรขาคณิตเชิงเส้น การแปลงเชิงเส้นคู่ 

รูปแบบก าลังสอง และการประยุกต์ 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
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บรรยาย 3 ช่ัวโมงต่อ

สปัดาห์ หรือ 45 ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ต้องการของนิสิต 

ไม่มีการฝึกปฏบัิติงาน

ภาคสนาม 

6 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

         - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษา 2 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์   

         - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อ

สปัดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1.  มีความซ่ือสัตย์สจุริต หลัก 

2.  มีระเบียบวินัย หลัก 

3.  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบัิติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รอง 

4.  เคารพสทิธแิละความคิดเหน็ของผู้อื่น หลัก 

5.  มีจิตสาธารณะ รอง 

1.2  วิธกีารสอน    

สอนแบบการอธบิายและแสดงเหตุผล โดยปลูกฝังเกี่ยวกบั 

1.  การตรงเวลา  การมีวินัยในห้องเรียน การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

2.  การไม่ทุจริตในการสอบ  การไม่ลอกการบ้านหรืองานของผู้อื่น 

3.  การรู้จักแบ่งปันความรู้กบัเพ่ือนนิสติด้วยกนั 

1.3  วิธกีารประเมินผล  

1.  สงัเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา 

2.  ไม่มีการทุจริตในการสอบ  ไม่มีการลอกการบ้านหรืองานของกลุ่มอื่น 

3.  สงัเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับ การแบ่งปันความรู้กบัเพ่ือนนิสติด้วยกนั 

2. ความรู ้
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ ความรับผิดชอบ 

1.  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ หลัก 

2.  มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธบิายหลักการและ ทฤษฏใีนศาสตร์

เฉพาะ 

รอง 

3.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ด้านคณิตศาสตร์ 

รอง 

4.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน        รอง 

2.2  วิธกีารสอน   
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1.  บรรยายในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีสื่อการสอนได้แก่   เอกสารประกอบการสอน  เคร่ือง

ฉายแผ่นทบึหรือกระดานด า ให้นิสติจดพร้อมทั้งอธบิายและซักถาม 

         2.  ให้แบบฝึกหัดแก่นิสติทุกท้ายบทเรียนและเปิดโอกาสให้นิสติแสดงวิธพิีสูจน์แบบฝึกหัดในช่ัวโมงท า

แบบฝึกหัดที่ พร้อมให้คะแนนการบ้าน 

2.3  วิธกีารประเมินผล   

การบ้าน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1.  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ  

และวิธกีารทางวิทยาศาสตร์ 

หลัก 

2.  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ไปประยุกต์ 

กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รอง 

3.  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่

หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

รอง 

3.2  วิธกีารสอน    

         วิธกีารสอน โดยเน้นกจิกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

         1. วิธกีารสอนแบบให้เหตุผล การพิสจูน์ และการยกตัวอย่าง 

         2. วิธกีารสอนแบบวิเคราะห์สงัเคราะห์ 

         3. วิธกีารสอนแบบอปุนัย-นิรนัย 

3.3  วิธกีารประเมินผล     

       พิจารณาจากข้อสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ การให้เหตุผลและ

การพิสจูน์ 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1.  มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี รอง 

2.  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน หลัก 

3.  สามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รอง 

4.2  วิธกีารสอน   

ก าหนดให้ท ากจิกรรมกลุ่ม แบบฝึกหัด และการบ้าน พัฒนาการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และมีความ

รับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 

4.3  วิธกีารประเมินผล   

        การตรวจแบบฝึกหัดโดยให้นิสติมาน าเสนอในช้ันเรียนและร่วมอภิปรายพร้อมกนัพร้อมทั้งให้

คะแนน 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 



มคอ. 3 

คณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 

 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล  
การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

รอง 

2.  มีทกัษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธภิาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ

การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

หลัก 

3.  มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น  เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง

เหมาะสมและจ าเป็น 

รอง 

4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นและเกบ็รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

หลัก 

 

5.2  วิธกีารสอน  

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. วิธกีารสอนแบบใช้ค าถาม 

5.3  วิธกีารประเมินผล   

       การน าเสนอแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องและสามารถอธบิายให้เข้าใจได้ง่าย 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์

ที ่

หวัขอ้/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน  สือ่ทีใ่ช ้ 

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

1 

 

 

ค าอธบิายรายวิชา วิธีสอน และ

ประเมินผล 

ระบบสมการเชิงเส้น 

การด าเนินการขั้นมูลฐาน  

3 เอกสารประกอบการ

บรรยาย/ค าสอน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

2 

 

 

เมทริกซ์ 3 เอกสารประกอบการ

บรรยาย/ค าสอน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

3 ทฤษฎีบทที่ส าคัญ และการ

ประยุกต์ของระบบสมการเชิงเส้น 

3 เอกสารประกอบการ

บรรยาย/ค าสอน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

4 

 

 

 

บทนิยามของปริภมูิเวกเตอร์ 

ปริภมูิย่อย ตัวอย่าง และทฤษฎีบท

บางทฤษฎี 

3 เอกสารประกอบการ

บรรยาย/ค าสอน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

5 การรวมเชิงเส้นและการแผ่ทั่ว 3 เอกสารประกอบการ อ.จิตตินาถ รัตนมุง 
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สปัดาห์

ที ่

หวัขอ้/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน  สือ่ทีใ่ช ้ 

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

 

 

อสิระเชิงเส้นและไม่อิสระเชิงเส้น บรรยาย/ค าสอน อ.นิสรา สริสนุทร 

6 

 

ฐานหลัก (basis), มิติ 

(dimension) ของ ปริภมูิเวกเตอร์ 

ตัวอย่าง 

3 เอกสารประกอบการ

บรรยาย/ค าสอน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

7 

 

การเปล่ียนฐานหลัก 3 เอกสารประกอบการ

บรรยาย/ค าสอน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

8 การน าเสนอการบ้านหน้าช้ันเรียน 3 แบบฝึกหัด/แบบ

มอบหมายงาน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

9 สอบกลางภาค  3   

10 

 

 

บทนิยาม ตัวอย่าง และสมบัติ

พ้ืนฐานของการแปลงเชิงเส้น 

(linear transformation) 

3 เอกสารประกอบการ

บรรยาย/ค าสอน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

11 เคอร์เนล (kernel) และเรนจ์ 

(range) ของการแปลงเชิงเส้น 

3 

 

เอกสารประกอบการ

บรรยาย/ค าสอน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

12 

 

เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น 3 เอกสารประกอบการ

บรรยาย/ค าสอน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

13 

 

 

ค่าลักษณะเฉพาะ (characteristic 

values, eigenvalues)  

เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ 

(characteristic vectors, 

eigenvectors)  

ปริภมูิลักษณะเฉพาะ 

(characteristic spaces, 

eigenspaces) ของการแปลงเชิงเส้น 

และ พหุนามลักษณะเฉพาะ 

(characteristic polynomial) 

3 เอกสารประกอบการ

บรรยาย/ค าสอน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

14 

 

 

ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์

ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์การ

แปลงที่ท  าให้เมทริกซ์การแปลงเป็น

เมทริกซ์ทแยงมุม (diagonal 

matrix) และการประยุกต์ 

3 

 

เอกสารประกอบการ

บรรยาย/ค าสอน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

15 เรขาคณิตเชิงเส้น การแปลงเชิงเส้น

คู่ รูปแบบก าลังสอง 

3 เอกสารประกอบการ

บรรยาย/ค าสอน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 
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สปัดาห์

ที ่

หวัขอ้/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน  สือ่ทีใ่ช ้ 

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

16 การน าเสนอการบ้านหน้าช้ันเรียน 3 แบบฝึกหัด/แบบ

มอบหมายงาน 

อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

อ.นิสรา สริสนุทร 

17 สอบปลายภาค  3   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

ผลการเรียนรู้ 
วิธกีารประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนของการประเมินผล 

คุณธรรม  จริยธรรม การเข้าเรียน ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10 

1.  มีความซ่ือสัตย์สจุริต 

2.  มีระเบียบวินัย 

3.  มีจิตส านึกและตระหนักใน

การปฏบัิติตามจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.  เคารพสทิธแิละความคิดเหน็

ของผู้อื่น 

5.  มีจิตสาธารณะ 

   

ความรู้ที่ต้องได้รับ    

1.  มีความรู้ในหลักการและ

ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 

สอบกลางภาค 9 ร้อยละ 35 

 

 

 สอบปลายภาค 17 ร้อยละ 35 

 2.  มีความรู้พ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธบิาย

หลักการและ ทฤษฏใีน

ศาสตร์เฉพาะ 

3.  สามารถติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการ พัฒนาความรู้

ใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน

คณิตศาสตร์ 

4.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 

ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

   สงัเกตพฤติกรรม 

โดยใช้เคร่ืองมือวัดแบบ

สงัเกตพฤติกรรม 

 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

- 

ทกัษะทางปัญญา สงัเกตพฤติกรรม ตลอดภาคการศึกษา - 
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1.  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลัก 

การ และวิธกีารทางวิทยาศาสตร์ 

2.  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และสถิติ ไปประยุกต์

กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูก 

ต้องและเหมาะสม 

3.   มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์ความรู้จากแหล่ง 

ข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้

อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

จากข้อสอบกลางภาค

และปลายภาค โดยเน้น

ข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ 

การให้เหตุผลและการ

พิสจูน์ 

  

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

สงัเกตพฤติกรรม ตลอดภาคการศึกษา - 

1.  มีภาวะผู้น า โดยสามารถ

ท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น า

และสมาชิกที่ดี 

2.  มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง

และพัฒนางาน 

3.  สามารถปรับตัวเข้ากบัสถาน 

การณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 

1.  ประเมินผลจากการ

น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากการ

อภิปรายร่วมกนัในช้ัน

เรียน 

 

  

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

สงัเกตพฤติกรรม 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

ร้อยละ 20 

1.  สามารถประยุกต์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการ

วิเคราะห์ ประมวลผลการแก้ ปัญ 

หาและน าเสนอข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสม 

2.  มีทกัษะในการสื่อสารภาษา 

ไทยได้อย่างมีประสิทธภิาพ รวม 

ทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสม 

3.  มีทกัษะและความรู้ภาษา 

องักฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น  

เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม

1.  ประเมินผลจากการ

น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากการ

อภิปรายร่วมกนัในช้ัน

เรียน 
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และจ าเป็น 

4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสน 

เทศในการสบืค้นและเกบ็รวบรวม

ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธภิาพและ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

          เอกสารประกอบการสอนวิชา MA323  อ.จิตตินาถ รัตนมุง 

          เอกสารประกอบการสอนวิชา MA323  อ.นิสรา สริสนุทร 

 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

ไม่มี 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
 1. กมล เอกไทยเจริญ พีชคณิตเชิงเส้นและเทคนิคการใช้ Graphing calculator ฉบับปรับปรุง

ล่าสดุ ส านักพิมพ์ไฮเอด็ กรุงเทพ ฯ 

           2. เอกสารประกอบการสอน 2301234 Linear Algebra I อ.ยศนันท ์มีมาก ภาควิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

นิสติประเมินประสทิธผิลของรายวิชานี้ โดยพิจารณาจาก 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

- การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันิสติ 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน   

อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก 

1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 

2. การประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนของนิสติในช้ันเรียน 

3. การประเมินผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1.   ประมวลความคิดเหน็ของนิสติ สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้นสดุการสอน เพ่ือเป็น

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
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2.   ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป โดยเพ่ิมโจทย์ปัญหา

ทางการประยุกต์ในสาขาวิชาอื่น 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 
คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติให้เป็นไป

ตามเกณฑก์ารประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ท  าการสอน   

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1.  น าข้อคิดเหน็ของนิสติจากข้อ 1 กลยุทธก์ารประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนิสติ                

มาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง  ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2  กลยุทธก์ารประเมินการสอน มาจัดกลุ่ม

เทยีบเคียงกบัข้อคิดเหน็ของนิสติ เพ่ือพัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย  ปรับวิธกีารเรียนการสอน 

และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 


