
มคอ.3 

รายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
รหัสวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย)   4094302 พีชคณิตเชิงเส้น 

 (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ) 4094302 Linear Algebra 
 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1 หลักสูตร 
  คณิตศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 3.2 ประเภทของรายวิชา 
  วิชาบังคับวิชาเอก 
4.  อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์อารีย์  วรเตชะคงคา 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์อารีย์  วรเตชะคงคา 
5.  ภาคการศกึษา/ชั้นปีทีเ่รยีน 
 ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่  3 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สุด 
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 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  
 

 
 
 

2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์ หมวดที่ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา เพื่อให้ผู้เรียน 
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเมทริกซ์ เวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์และการแปลงเชิงเส้น 
2.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น หาผลเฉลยของระบบสมการได้ 
3.   สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีบทในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
  
 

3 ลักษณะและการดําเนนิการ หมวดที่ 
 
1.  คําอธบิายรายวิชา 
 เมทริกซแ์ละระบบสมการเชิงเส้น ดีเทอร์มแินนต์  ปริภูมิเวกเตอร์ ฐานและมิติ  การแปลงเชิง
เส้นและเมทรกิซ์การแปลงเชิงเส้น  ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะและการประยุกต์  
 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

/
บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติ งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

  45 ช่ัวโมง 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

- 90 ช่ัวโมง  

 
3.  จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็ 
รายบคุคล 
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา  
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4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา หมวดที่ 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.2 วิธีการสอน  
  ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จากข้อมูลข่าวสารต่างๆ  วางตัวเป็นแบบอย่าง
ที่ดี  กําหนดกฎเกณฑ์การเข้าช้ันเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา  
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  นอกจากนี้มีการฝึกการ
ทํางานเป็นกลุ่มเพื่อรู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความรับผิดชอบ เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 ประเมินการมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ จากการปฏิบัติตนในการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา 
  1.3.2 ประเมินการทํางานเป็นกลุ่มโดยใช้แบบบันทึกหลังการสอน 
2.  ความรู ้

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ   
  2.1.1 มีความรูค้วามเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป และความรู้ด้าน
วิชาชีพครูอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ และสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 
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  2.1.2 ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ   
  2.1.3 มีความรูแ้ละเห็นความสําคัญของการใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู 
 
 2.2 วิธีการสอน 
  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบด้วยการสอนแบบบรรยาย 
อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน  และมอบหมายให้ค้นคว้าหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาในการนําไปประยุกต์ใช้ 
 

2.3 วิธีการประเมินผล  
  2.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เช่น การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียน 
  2.3.2 ประเมินจากสภาพความเป็นจริง เช่นการทํางานคู่ การทํางานกลุ่ม การตอบ
คําถาม การนําเสนองาน  
  2.3.3 ประเมินจากผลงานเช่น แบบฝึกหัด รายงาน ที่นักศึกษาจัดทํา 
 
 
3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
  3.1.1 สามารถสืบค้น ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
 

3.2  วิธีการสอน  
  การมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆหรือใช้กรณีศึกษาทางการประยุกต์ เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหา และนําเสนอผล
การศึกษาโดยการอภิปรายกลุ่ม ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสในการปฏิบัติจริง  
   
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเช่นประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  มีความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม รวมทั้งมสี่วนช่วยและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

4.2 วิธีการสอน  
  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ การกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นคู่หรือกลุ่ม การทํางานที่
ต้องประสานงานกับผู้อื่นหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง  
     
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  4.3.1  ผูส้อนประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
 
5.  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา     
  5.1.1 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจน 
  5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่านและ
การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมคํานึงถึงบุคคลและกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกัน 
 
 
 

5.2  วิธีการสอน   
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และนําเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์เช่น 
การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆและการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ internet หรือโปรแกรม
สําเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ แล้วนําเสนอผลการศึกษานั้นหน้าช้ันเรียน 
 

5.3  วิธีการประเมินผล  
  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี  
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  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 
1.แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อรายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
 

สื่อที่ใช ้
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

1-4 เมทริกซ ์
1.1 เมทริกซแ์ละการดําเนินการ 
1.2 สมบัติของเมทริกซ ์
1.3 เมทริกซม์ูลฐานและการสมมลู 

ตามแถว 
1.4 ตัวผกผันของเมทริกซแ์ละการ

ประยุกต์ 
 

      12 1. แจกแนวการจัดการเรียนรู้ 
2 บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
3 มอบหมายแบบฝึกหัด 
4 มอบหมายหัวข้อทํารายงาน 

1. แนวการจัดการเรียนรู้ 
2. เอกสารประกอบการสอน 
 

-สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการทํางาน
กลุ่มของนักศึกษา 
-สังเกตการมีสว่นร่วมใน
ชั้นเรียน 

5-7 ดีเทอร์มิแนนต์ 
1.1 การเรียงสับเปลี่ยน 
1.2 ดีเทอร์มิแนนต์ 
1.3 การกระจายโคแฟกเตอร์ 
1.4 ตัวผูกพันและตัวผกผันของ 

เมทริกซ ์

      9 1 บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
2. มอบหมายแบบฝึกหัด 

1. เอกสารประกอบการสอน 
 

-สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการทํางาน
กลุ่มของนักศึกษา 
-สังเกตการมีสว่นร่วมใน
ชั้นเรียน 
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     8 สอบกลางภาค 
 
 

    

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
 

สื่อที่ใช ้ ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

   9-10 ระบบสมการเชิงเส้น 
3.1 การหาผลเฉลยของระบบสมการ
เส้น 
3.2 วิธีการของเกาส์  
     กฏของคราเมอร์ 

    6 1.บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
2. มอบหมายแบบฝึกหัด 

1. เอกสารประกอบการสอน 
 

-สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การรับฟังบรรยายและ
การทํางานกลุ่มของ
นักศึกษา 
-สังเกตการมีสว่นร่วมในชั้น
เรียน 

 11-12 ปริภูมิเวกเตอร์ 
4.1 ปริภูมิเวกเตอร์ 
4.2 ความเป็นอิสระเชิงเส้น 
4.3 ฐานหลักและมิติ 
 
 

     6 1.บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
2. มอบหมายแบบฝึกหัด 

1. เอกสารประกอบการสอน 
 

-สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การรับฟังบรรยายและ
การทํางานกลุ่มของ
นักศึกษา 
-สังเกตการมีสว่นร่วมในชั้น
เรียน 

  13-15 การแปลงเชิงเส้นและเมทริกซ์
การแปลงเชิงเส้น   

    9 1.บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
2. มอบหมายแบบฝึกหัด 

1. เอกสารประกอบการสอน 
 

-สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน การรับฟังบรรยายและ
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ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะและ
การประยุกต์  
 

การทํางานกลุ่มของ
นักศึกษา 
-สังเกตการมีสว่นร่วมในชั้น
เรียน 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

การ
ประเมนิ 

งานที่จะใชป้ระเมินผลผูเ้รียน สัปดาห ์
ที่กําหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

(1) สอบ   
  -  ทดสอบย่อย 

-  สอบกลางภาค 
4 , 12 

8 
20 % 
30 % 

  -  สอบปลายภาค 16 30 %  

(2) การเข้าช้ันเรียน ตลอดเทอม 5 % 

(3) การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน การทําแบบฝึกหัด และการนําเสนอ 

ตลอดเทอม 15 % 

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
      80 % ขึ้นไประดบัคะแนน   A  60  -  64   %  ระดับคะแนน   C   
75  -  79  %  ระดับคะแนน   B+  50  -  59   %  ระดับคะแนน   D+

70  -  74  %  ระดับคะแนน   B   40  -  49   %  ระดับคะแนน   D 
65  -  69  %  ระดับคะแนน   C+   ตํ่ากว่า 40 %  ระดับคะแนน    E 
 
 
 

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลัก 

เอกสารประกอบการสอน พีชคณิตเชิงเส้น 
2.  เอกสารและข้อมลูสาํคญั 
  
 ดํารง ทิพย์โยธา. พีชคณิตเชิงเส้น.(2542).พิมพ์ครั้งที่4.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 Kolman,B.(1997). Introductiory Linear Algebra with application (6th ed.) New 
York:Prentice-Hall. 
 
3.  เอกสารและข้อมลูแนะนํา 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินการสอนของผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 - แบบการสํารวจความต้องทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 กลยุทธ์การประเมินการสอน เก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดังนี้ 
 -  ผลการสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 - ผลงานที่มอบหมายให้ค้นคว้า 
 - ความสนใจและการให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆของผู้เรียน 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  ผู้สอนทบทวนกลยุทธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  
 -  ผู้สอนระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
 - เรียกพบนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุด 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร  
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 -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 -  เปลี่ยนหรือเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษามี
มุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ 
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