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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา คณ 221 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้ องต้น
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
คณ 221 พีชคณิตเชิงเส้ นเบื้องต้ น
MA 221 Elementary Linear Algebra

2. จานวนหน่วยกิต
3
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ วิชาพื้นฐานเฉพาะด้ านบังคับ
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
ดร. พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล
B01 (SS22)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน : ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
7 พฤษภาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นิสติ ได้ ศึกษาถึงหลักทฤษฏีของระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ตัวกาหนด ปริภมู เิ วกเตอร์ การแปลงเชิง
เส้ น เวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิงเส้น การประยุกต์
1.2 เพื่อให้ นิสติ ได้ ศึกษาถึงการนาพีชคณิตเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ ในงานด้ านภูมศิ าสตร์หรือคอมพิวเตอร์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ให้ มมี โนมิตพิ ้ ืนฐาน (basic concept) เกี่ยวกับ ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ดีเทอร์มแิ นนต์ ปริภมู เิ วกเตอร์
การแปลงเชิงเส้ น เวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิงเส้ น และประยุกต์ได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ระบบสมการเชิงเส้ นและเมทริกซ์และ ตัวกาหนด ปริภมู ิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้ น เวกเตอร์ เจาะจงของการ
แปลงเชิงเส้ น การประยุกต์

2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(3 ชั่วโมง x15 สัปดาห์)

-

3.

4.

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(6 ชั่วโมง x15 สัปดาห์)

จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
3 ชั่วโมง โดยระบุวน
ั เวลา ไว้ ประมวลแผนการสอน โดยแยกเป็ นดังนี้
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้ คาปรึกษา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ)
ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ด้านทักษะ
ทางปั ญญา

ด้านความรู ้

รายวิชา
คณ
221

พีชคณิตเชิง
เส้นเบื้องต้ น

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
(5) มีจิตสาธารณะ

ความรับผิดชอบ
หลัก
รอง
รอง
หลัก
รอง

1.2 วิธกี ารสอน
สอนแบบการอธิบายและแสดงเหตุผล โดยปลูกฝังเกี่ยวกับ
(1) การตรงต่อเวลา การมีวินัยในห้ องเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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(2) ไม่ทุจริตในการสอบและไม่ลอกการบ้ าน
(3) การรู้จักแบ่งปันความรู้กบ
ั เพื่อนนิสติ ด้ วยกัน
(3) มีการอ้ างอิงถึงแหล่งที่มาของความรู้ต่างๆ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้ าชั้นเรียน และส่งงานตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ตรงเวลา
(2) ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลอกการบ้ านหรืองานกลุ่มอื่น
(3) สังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับ การแบ่งปั นความรู้กบ
ั เพื่อนนิสติ ด้ วยกัน

2. ความรู ้
2.1 ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้ านคณิตศาสตร์
(2) มีความรู้พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่จี ะนามาอธิบายหลักการ
และ ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านคณิตศาสตร์
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน

ความรับผิดชอบ
หลัก
รอง
รอง
รอง

2.2 วิธีการสอน
(1) สอนบรรยายในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ อาจมีส่อื การสอนได้ แก่ เอกสารประกอบการสอน
เครื่องฉายแผ่นทึบ กระดานดา และ power point ผ่านทาง ATutor
(2) กาหนดให้ ทาแบบฝึ กหัดตามเนื้อหาที่กาหนด
(3) ทาแบบฝึ กหัด
(4) ให้ นิสติ รู้จักค้ นคว้ าหาความรู้จากแหล่งอื่น โดยลิงค์ไปที่เว็บอื่น

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบตั งิ านของนิสติ ในด้ านต่าง ๆ ดังนี้จาก การบ้ าน ทดสอบ
ย่อยหรือรายงาน กลางภาค ปลายภาค

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมผี ล
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
(2) นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และสถิตไิ ปประยุกต์กบั
สถานการณ์ต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
(3) มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ
ที่หลากหลาย ได้ อย่างถูกต้ องและเพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม

ความรับผิดชอบ
หลัก
รอง
รอง

3.2 วิธีการสอน
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จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ นิสติ ได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด จากสภาพปัญหา หรือสถานการณ์จริง
ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม โดย
(1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญานและมีเหตุผล
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
(3) สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ความเข้ าใจ หลักการและทฤษฎีต่างๆ กับการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์

หรือที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องและสร้ างสรรค์
(4) สามารถสืบค้ น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายได้ อย่างสร้ างสรรค์
(5) สามารถนาเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์มาใช้ แก้ ปัญหาทางพีชคณิตเชิงเส้ นและนาทฤษฎีไปประยุกต์ศาสตร์
คอมพิวเตอร์
3.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากแบบทดสอบย่อย แบบฝึ กหัด ข้ อสอบกลางภาค ปลายภาคที่ให้ นิสติ คิดวิเคราะห์และแก้ ปัญหา
ตลอดจนนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร

ความรับผิดชอบ
หลัก
รอง
รอง

4.2 วิธีการสอน
กาหนดให้ ทากิจกรรมกลุ่มเพื่อรู้จักแบ่งหน้ าที่และแบ่งปันความรู้ซ่งึ กันและกัน
4.3 วิธีการประเมินผล

กาหนดคะแนนสาหรับ
(1) ผลสัมฤทธ์ของงานที่ได้ รับมอบหมาย
(2) พฤติกรรมของการทางานเป็ นกลุ่ม
(3) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ แก่ผ้ รู ่วมงาน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา

(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์
ประมวลผล การแก้ ปัญหาและนาเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
(2) มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือก
ใช้ รปู แบบการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
(3) มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้ นคว้ า
ได้ อย่างเหมาะสมและจาเป็ น
(4) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความรับผิดชอบ
หลัก
รอง
รอง
รอง
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พฒ
ั นาการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ
(1) ให้ นิสติ นาเสนอวิธกี ารแก้ ปัญหาที่กาหนดหน้ าชั้นเรียน
(2) นาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์มาช่ วยในการเรี ยนเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิ ชาเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจ เช่ น
โปรแกรม GSP , Maple , Matlabs และโปรแกรมในเครื่อง Graphic Calculator
(3) นาบทเรียน แบบฝึ กหัดและเฉลยแบบฝึ กหัด upload ขึ้นเว็บ
(4) ให้ นิสติ ส่งการบ้ านผ่านทางเว็บ ตามกาหนดเพื่อฝึ กให้ เป็ นคนตรงต่อเวลา
(5) มีกจิ กรรมผ่าน ATutor เช่นการประกาศ วันส่งการบ้ าน วันสอบ วันชดเชย คะแนนสอบ คะแนน
การบ้ าน
(6) ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง โดยมอบหมายให้ ส่งผลงานผ่านทาง ATutor
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากการทาแบบฝึ กหัด
(2) ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
(3) ความถูกต้ องของผลลัพธ์

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
2. ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์และ ตัวกาหนด ปริภมู ิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้ น เวกเตอร์เจาะจงของการ
แปลงเชิงเส้ น การประยุกต์

สัปดาห์ท่ี หัวข้ อ/รายละเอียด

1

2

คาอธิบายรายวิชา วิธกี ารสอนและประเมินผล
บทนา
1.1 ระบบสมการเชิงเส้ น (Sytem of Linear
Equations)
1.2 เมทริกซ์ข้นั บันไดลดรูปตามแถว (Reduced
Row Echelon Matrices)
1.3 ระบบสมการเชิงเส้ นเอกพันธ์(Homogeneous
System of Linear Equations)
1.4 การดาเนินการบนเมทริกซ์ (Operations on
Matrices)
1.5 เมทริกซ์มูลฐานและวิธกี ารหาตัวผกผัน
(Elementary Matrices and a Method for
Finding A-1)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
(ถ้ ามี)

ผู้สอน

3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล

3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล
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สัปดาห์ท่ี หัวข้ อ/รายละเอียด

3

4

5

6

7
8

1.6 เมทริกซ์ทแยงมุม เมทริกซ์สามเหลี่ยมและ
เมทริกซ์สมมมาตร (Diagonal, Triangular
and Symmetric Matrices)
1.7 ทฤษฎีบทอื่นๆ เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น
1.8 การประยุกต์ของระบบสมการเชิงเส้น
(Applications of System of Linear
equations)
2.1 ฟังก์ชนั ดีเทอร์มแิ นนต์ (The Determinant
Functions)
2.2 การหาดิเทอร์มแิ นนต์โดยลดรูปตามแถว
(Evaluating Determinants by Row
Reduction)
2.1 สมบัตขิ องดีเทอร์มแิ นนต์ (เพิ่มเติม)
2.2 การกระจายโคแฟคเตอร์และหลักการครา
เมอร์ (Cofactor Expansion and Cramer’s
Rule)
3.1 ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับเวกเตอร์
(Introduction to Vectors)
3.2 สมบัตขิ องการดาเนินการของเวกเตอร์และ
นอร์มของเวกเตอร์ (Property of Vector
Operations and Norm of a Vector)
3.3 ผลคูณจุด (Dot Product)
3.4 ผลคูณไขว้ (Cross Product)
3.5 เส้นตรงและระนาบใน R3 (Lines and Planes
in R3)

9

10

11

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
(ถ้ ามี)

ผู้สอน

3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล

3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล

3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล

3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล

3
3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล
อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล

สอบกลางภาค
4.1 ปริภมู แิ บบยุคลิด n มิติ (Euclidean nSpace)
4.2 ปริภมู เิ วกเตอร์ (Vector Spaces)
4.3 ปริภมู ยิ ่อย (Subspaces)
4.4 การรวมเชิงเส้นและการแผ่ท่วั ถึง (Linear
Combination and Span)
4.5 อิสระเชิงเส้ นและไม่อสิ ระเชิงเส้น (Linearly
Indepent and Linearly Dependent)
4.6 ฐานหลักและมิตขิ องปริภมู ิเวกเตอร์(Basis
and Dimension of a Vector Space)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล

3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล
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สัปดาห์ท่ี หัวข้ อ/รายละเอียด

12

13

14

15

จานวน
ชั่วโมง

4.7 การเปลี่ยนฐานหลัก (BChang of Basis)
5.1 บทนิยามและตัวอย่างการแปลงเชิงเส้น
(Definition and Examples of Linear
Transformation)
5.2 สมบัตพิ ้ ืนฐานของการแปลงเชิงเส้ น (Basis
Properties of Linear Transformation)
5.3 เคอเน็ลและเรนจ์ของการแปลงเชิงเส้น (The
Kernel and Range of a Linear
Transformation)
5.4 เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น (The Matrix
of a Linear Transformation)
6.1 บทนิยามของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ
(Definition of an Eigenvalues and
Eiogenvectors)
6.2 พหุนามลักษณะเฉพาะ (The Characteristic
Polynomial)
6.3 เมทริกซ์คล้ ายและการทาให้ เป็ นเมทริกซ์ทแยง
มุม (Similar Matrices and Diagonolization)
6.4 การแปลงเชิงเส้นที่ทาให้ เป็ นเมทริกซ์ทแยงมุม
(Diagonolization of a Linear
Transformation)
6.5 การทาให้ เป็ นเมทริกซ์ทแยงมุมได้ ของเมทริกซ์
สมมาตร

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
(ถ้ ามี)

ผู้สอน

3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล

3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล

3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล

3

อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิลกุล

สอบปลายภาค

16

3. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

การเข้ าชั้นเรียนและ
สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

ร้ อยละ 5

ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
(2) มีระเบียบวินัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาคการศึกษา

-

การบ้ าน

ตลอดภาคการศึกษา

ร้ อยละ 5

ทดสอบย่อย

สัปดาห์ท่ี 5 และ 13

ร้ อยละ 20

สอบกลางภาค

สัปดาห์ท่ี 9

ร้ อยละ 35

สอบปลายภาค

สัปดาห์ท่ี 16

ร้ อยละ 35

สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

-

(3) สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทาง
วิ ช าการโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งด้ าน สังเกตพฤติกรรม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ตลอดภาคการศึกษา

-

ตลอดภาคการศึกษา

-

ตลอดภาคการศึกษา

-

ตลอดภาคการศึกษา

-

ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิ
สังเกตพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
(5) มีจิตสาธารณะ

ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
(1) มี ค วามรู้ ใ นหลั ก การและทฤษฎี
ทางด้ านคณิตศาสตร์

(2) มีความรู้พ้ นื ฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ท่จี ะนามาอธิบาย
หลักการและ ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ

(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะ สังเกตพฤติกรรม
นาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
(1)

ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
แ ล ะ มี เ ห ตุ มี ผ ล ต า ม ห ลั ก ก า ร ท า ง สังเกตพฤติกรรม
วิทยาศาสตร์
(2) นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
สังเกตพฤติกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

คณิตศาสตร์ไปประยุกต์กบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม
(3) มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่าง
ๆ ที่หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องและ
เพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม

สังเกตพฤติกรรม

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี ภ าวะผู้ น า โดยสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิก สังเกตพฤติกรรม
ที่ดี
(2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สังเกตพฤติกรรม
องค์กร
(3) สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์
สังเกตพฤติกรรม
และวัฒนธรรมขององค์กร

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาคการศึกษา

-

ตลอดภาคการศึกษา

-

ตลอดภาคการศึกษา

-

ตลอดภาคการศึกษา

-

การพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
สังเกตพฤติกรรม
ตลอดภาคการศึกษา
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์
ประมวลผล การแก้ ปัญหาและนาเสนอ
ข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
(2) มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยได้
ตลอดภาคการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้ สังเกตพฤติกรรม
รูปแบบการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
(3) มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษ
สังเกตพฤติกรรม
ตลอดภาคการศึกษา
หรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการ
ค้ นคว้ าได้ อย่างเหมาะสมและจาเป็ น
(4) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังเกตพฤติกรรม
ตลอดภาคการศึกษา
ในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์

-

-

-

-

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตาราและเอกสารหลัก
1. กมล เอกไทยเจริญม พีชคณิตเชิงเส้นและเทคนิคการใช้ Graphing Calculator ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , กรุงเทพฯ , 2537

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. John B. Fraleigh and Raymond A. Beauregard, ”Linear Algebra” 3rd Edition, Addison-Wesley
Publishing Company, 1995
3. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- ดาว์นโหลดได้ จากเว็บไซต์ ATutor ของมหาวิทยาลัยได้ ท่ ี http://course.swu.ac.th
4. เอกสารและข้อมูลแนะนา

1. กมล เอกไทยเจริญ, พีชคณิตเชิงเส้น, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ, 2519.
2. กมล เอกไทยเจริญ, พีชคณิตเชิงเส้น, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ, 2521.
3. กมล เอกไทยเจริญ, พีชคณิตเชิงเส้นและเทคนิคการใช้ Graphing Calculator ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, 2537.
4. ดารงค์ ทิพย์โยธา และ เพ็ญพรรณ ยังคง, พีชคณิตเชิงเส้น. สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2542.
5. ลิปซูทซ์ ซีมวั ร์ และสมพร สูตนิ นั ท์โอภาส. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์พชี คณิตเชิงเส้น. แมคกรอ-ฮิล,
2540.
6. ปิ ยวดี วงศ์ใหญ่, พีชคณิตเชิงเส้น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, 2530.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ นิสติ ประเมินอาจารย์ผ้ สู อนตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ผ้ สู อนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก
2.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
2.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
2.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ
2.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนของนิสติ
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2.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติ ที่ได้ รับมอบหมาย
2.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน
ศึกษารายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์

3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ประมวลความคิดเห็นของนิสติ สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นใน
การปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
3.2 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ ให้ เป็ นตามเกณฑ์การ
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 นาข้ อคิดเห็นของนิสติ จากข้ อ 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสติ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่ม
เนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
5.2 นาผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้ อ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็น
ของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการ
เรียนรู้ท่คี าดหวัง
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