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รายวชิา พชีคณตินามธรรม 1 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโปรแกรมวชิาคณิตศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

รหสัวชิา (ช่ือวชิา ภาษาไทย) 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1 
(ช่ือวชิาภาษาองักฤษ) 4093301 Abstract Algebra I 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
3.1 หลกัสูตร 

ครุศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 
3.2 ประเภทของรายวชิา 

วชิาเฉพาะบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 
อาจารย ์ธีระศกัด์ิ ธรรมบ ารุง 

4.2 อาจารยผ์ูส้อน 
อาจารย ์สุภารัตน์ ถิรนนัทนากร 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 4 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
- 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) 
- 

8. สถานทีเ่รียน 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
วนัท่ี.................... เดือน........................................ พ.ศ. .............................. 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพื่อใหผู้เ้รียนมี ความสามารถ ในการคิด  วเิคราะห์  และตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ  
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

1.2 เพื่อให้ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  และทกัษะในการศึกษาคน้ควา้วชิาการต่างๆ  อยา่ง
กวา้งขวางไดด้ว้ยตนเอง 

1.3 เพื่อใหน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสาขาวชิาคณิตศาสตร์หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.4 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานเพียงพอท่ีจะไปศึกษาในระดบัสูงต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

- 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักรุป กรุปยอ่ย ริง อินทิกรัลโดเมน และฟิลด ์
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
เหมาะสม 

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ 
 

หมวดที่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความซ่ือสัตย ์ มีความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ โดยมี

คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร คือ การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพครู มีคุณธรรมท่ีเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มีความกลา้หาญทางจริยธรรม 
มีความเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจโลกมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

1.2 วธีิการสอน 
ในการพฒันาผูเ้รียนในดา้นคุณธรรม จริยธรรมนั้น ผูส้อนไดมี้การก าหนดกฎเกณฑใ์น

การเขา้ชั้นเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั  ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเอง 
วชิาชีพและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ นอกจากน้ีมีการฝึกการท างานเป็นกลุ่มเพื่อรู้
หนา้ท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความรับผดิชอบ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1.3.1 ประเมินการมีระเบียบวนิยั  ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม  

เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ จากการปฏิบติัตนในการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
1.3.2 ประเมินการท างานเป็นกลุ่มโดยใชแ้บบบนัทึกหลงัการสอน 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
2.1.1 มีความรอบรู้ในดา้นความรู้ทัว่ไป วชิาชีพครู และวชิาคณิตศาสตร์ อยา่ง

กวา้งขวางลึกซ้ึงและเป็นระบบ 
2.1.2 มีความตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการ 

ทั้งการบูรณาการขา้มศาสตร์และบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 
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2.1.3 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองคค์วามรู้และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานวชิาชีพครูคณิตศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 วธีิการสอน 
ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุต์

ทางปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริงโดยทนัต่อการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงประกอบดว้ยการสอนแบบ บรรยาย 
อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน และมอบหมายใหค้น้ควา้หา ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
เน้ือหาวชิาในการน าไปประยกุตใ์ช ้

2.3 วธีิการประเมินผล 
2.3.1 การทดสอบยอ่ย 
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.3 ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
2.3.4 ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะทางปัญญาตามคุณสมบติัของหลกัสูตร คือ สามารถคิด

แกปั้ญหาท่ีมีความสลบัซบัซอ้น เสนอทางออก และน าไปสู่การแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตดัสินใจ 

3.2 วธีิการสอน 
การมอบหมายใหผู้เ้รียนคน้หา รวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูล

ต่างๆ  หรือใชก้รณีศึกษาทางการประยกุต ์เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการแกปั้ญหา และน าเสนอผล
การศึกษาโดยการอภิปรายกลุ่ม ซ่ึงนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสในการปฏิบติัจริง 

3.3 วธีิการประเมินผล 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบติัของนกัศึกษา  เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 
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การพฒันาผูเ้รียนในดา้น ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ตาม
คุณสมบติัของหลกัสูตร คือ มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มและระหวา่ง
กลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 

4.1.1 สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.1.2 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.1.3 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน 
4.1.4 มีภาวะผูน้ า 

4.2 วธีิการสอน 
ใชก้ารสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมใหมี้การท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้ง

ประสานงานกบัผูอ่ื้น หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ 
4.3 วธีิการประเมินผล 

4.3.1 ใหน้กัศึกษาภายในกลุ่มร่วมกนัประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุ่ม 
4.3.2 ผูส้อนประเมินจากค าตอบของนกัศึกษาเม่ือผูส้อนหรือเพื่อนนกัศึกษาเป็นคนตั้ง

ค าถาม 
4.3.3 ผูส้อนประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอ

รายงานกลุ่มในชั้นเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  และความ
ครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มูล 
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา 

5.1.1 มีความไวในการวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทั้งท่ีเป็นตวัเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพดูและภาษาเขียน อนัมีผลใหส้ามารถเขา้ใจองคค์วามรู้หรือประเด็นปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว 

5.1.2 มีความสามารถในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดูการเขียนและ
น าเสนอดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั 

5.2 วธีิการสอน 
จดักิจกรรมการเรียนรู้  ใหน้กัศึกษาไดว้เิคราะห์สถานการณ์จ าลอง และน าเสนอการ

แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์  
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เช่น การมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูล ใหม่ๆ และการแกโ้จทยปั์ญหา  โดยใช ้internet หรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์หรือสถิติ แลว้น าเสนอผลการศึกษานั้นหนา้ชั้นเรียน 

5.3 วธีิการประเมินผล 
ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ควบคู่กบั

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล การแปลความ 
และน าเสนอขอ้มูลจากการอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน ส่ือทีใ่ช้ 
ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 

ส่ือทีใ่ช้ ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 

1 ความรู้พืน้ฐาน 
- ตรรกศาสตร์ 
- เซต และฟังกช์นั 

3 - แจกแนวการจดัการเรียนรู้ 
- ซกัถามความเขา้ใจเบ้ืองตน้ และทบทวนความรู้ 
- บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- แนวการจดัการเรียนรู้ 
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการท า
แบบทดสอบ 

2-4 กรุป 
- สมบติัของการเป็นกรุป 
- ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กรุป 

- กรุปจ ากดั และตารางกรุป 
- กรุปยอ่ย 
- อินเตอร์เซกชนัและยเูนียน
ของกรุปยอ่ย 

9 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการท า
แบบทดสอบ 



มคอ.3 

 8 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน ส่ือทีใ่ช้ 
ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 

ส่ือทีใ่ช้ ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 

5-6 กรุปการเรียงสับเปลีย่น 
- การเรียงสับเปล่ียน 
- กรุปสมมาตร 
- กรุปการหมุน 
- วง 
- การเรียงสับเปล่ียนคู่และค่ี 

6 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการท า
แบบทดสอบ 

7 สาทสิสัณฐาน 
- สมบติัของสาทิสสัณฐาน 
- ทฤษฎีบทของเคเลย ์

3 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม เพื่อมอบหมายงานใหไ้ป
ศึกษาคน้ควา้ พร้อมทั้งท ารายงานและน าเสนอ 

- ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการท า
แบบทดสอบ 

8 สอบกลางภาค     
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สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน ส่ือทีใ่ช้ 
ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 

ส่ือทีใ่ช้ ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 

9 กรุปวฏัจักร 
- กรุปยอ่ยวฏัจกัร 
- ตวัก่อก าเนิด 
- อนัดบัของสมาชิกของ
กรุป 

3 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการท า
แบบทดสอบ 

10-12 โคเซต และกรุปย่อยปรกติ 
- โคเซต 
- ทฤษฎีบทของลากรองจ ์
- กรุปยอ่ยปรกติ 
- กรุปผลหาร 
- ทฤษฎีบทหลกัมูลสาทิส
สัณฐานของกรุป 

9 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการท า
แบบทดสอบ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน ส่ือทีใ่ช้ 
ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 

ส่ือทีใ่ช้ ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 

13-14 ริง 
- บทนิยามของริง 
- สมบติัของริง 
- ริงยอ่ย 
- ไอดีล 
- สาทิสสัณฐานของริง 

6 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการท า
แบบทดสอบ 

15-16 อนิทกิรัลโดเมน และฟิลด์ 
- ตวัหารของศูนย ์
- อินทิกรัลโดเมน 
- ฟิลด ์

6 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- ใหน้กัศึกษาน าเสนอผลจากการศึกษาคน้ควา้
รายกลุ่มมาอภิปรายร่วมกนั 

- ประมวลความรู้จากบทเรียนทั้งหมด พร้อมทั้ง
ร่วมกนัอภิปราย 

- ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการท า
แบบทดสอบ 

17 สอบปลายภาค     
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมิน งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน 
สัปดาห์ที่
ก าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 สอบ   
 - สอบกลางภาค 8 40 
 - สอบปลายภาค 17 40 

2 การเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
และความตั้งใจในการเรียน 

ตลอดเทอม 5 

3 การทดสอบทา้ยคาบเรียน ตลอดเทอม 5 
4 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองแบบ

รายบุคคลและรายกลุ่ม 
ตลอดเทอม 10 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

การประเมินผล  ถา้คะแนนรวมทั้งหมดนอ้ยกวา่ 50 คะแนน จะไดเ้กรด E นอกเหนือจากน้ี
จะใชว้ธีิการตดัเกรดแบบอิงกลุ่ม 
 
หมายเหตุ 

1. ขอ้สอบอตันยั ตรวจขอ้สอบตามขั้นตอนการท า 
2. คะแนนจิตพิสัย ประกอบดว้ยคะแนน 3 ส่วน คือ การเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้น

เรียน และความตั้งใจในการเรียน 
3. ทดสอบทา้ยคาบเรียนทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน 
4. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดทา้ย

ของการเรียนการสอน ตรวจงานตามขั้นตอนท่ีใหน้กัศึกษาท าในแต่ละสัปดาห์ หากถึงวนัก าหนดส่ง
งานแลว้นกัศึกษาไม่ส่ง จะไดค้ะแนนเป็นศูนย ์
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 
1. เอกสารและต าราหลกั 

- J. B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra, 7th ed., Addison-Wesley Publ. Co., 
Boston, 2003. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- T. W. Hungerford, Algebra, Graduate Texts in Mathematics No. 73, Springer-Verlag, 
New York, 1974. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี  ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมในการน า
แนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษา ดงัน้ี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินการสอนของผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- แบบการส ารวจความตอ้งทางวชิาการ และการปรับปรุงรายวชิา  

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- ผลการสอบ 
- ความสนใจและการใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ของผูเ้รียน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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3. การปรับปรุงการสอน 
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
- ผูส้อนทบทวนกลยทุธ์การสอนทุกภาคการศึกษา 
- ผูส้อนประชุมหารือถึงปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
- เรียกพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อแกปั้ญหาเฉพาะจุด 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิา ซ่ึงได้ จากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของ
นกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิา ดงัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารย์ ท่านอ่ืน 
หรือผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะ  และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 

- เปล่ียนหรื อเชิญอาจารย์ พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหน้กัศึกษามี
มุมมองในเร่ืองการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 


