
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑ 
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รายละเอยีดของรายวชิา(Course Specification) 

รหัสวชิา  MAT๓๔๑๔  รายวชิา การวเิคราะหเชงิตัวเลข 

สาขาวชิา คณติศาสตรสารสนเทศ  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๑  ปการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี๑ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวชิา   MAT๓๔๑๔ 

ช่ือรายวชิาภาษาไทย การวเิคราะหเชิงตัวเลข 

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ NUMERICAL ANALYSIS 

 

๒. จํานวนหนวยกติ   ๓ 

 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

๓.๑  หลักสูตร       วทิยาศาสตรบัณฑติ (คณติศาสตรสารสนเทศ)  

๓.๒ ประเภทของรายวชิา    หมวดวชิาเฉพาะดาน วชิาบงัคับ 

 

๔.อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน    

๔.๑  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา  อ.ดร.สาริสา  ปนคํา 

๔.๒ อาจารยผูสอน   อ.ดร.สาริสา  ปนคํา 

 

๕.  สถานท่ีตดิตอ ช้ัน ๕  ภาควชิาวทิยาศาสตร  คณะวทิยาศาสตร และเทคโนโลย ี./ E – Mail : 

sarisapinkham@gmail.com 

 

๖. ภาคการศกึษา / ชัน้ปท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่   ๑/  ช้ันปที ่๓ 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ  ๒ คน 

 

๗. รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน(Pre-requisite)  (ถาม)ี    MAT ๑๔๐๑  แคลคูลัสและการประยุกต ๑  
 

๘. รายวชิาท่ีตองเรยีนพรอมกัน(Co-requisites)  (ถาม)ี  

 

๙. สถานท่ีเรยีน  หอง 26104  อาคาร22  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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๑๐.วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุง   วันที่  ๑ เดอืน มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอยีดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวชิา 

  เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงตัวเลขในการหาผลเฉลยของปญหาทางวิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร รวมทั้งปญหาทางดานอื่นๆ ที่เก่ียวของ   โดยในรายวิชามุงหมายใหนักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับ 

ความคลาดเคลื่อน  การหารากสมการที่ไมเปนสมการเชิงเสน  การประมาณคาในชวงแบบตางๆ การหาคาอนุพันธ

และการอินทิเกรตเชิงตัวเลข  การแกสมการอนุพันธแบบช้ันเดียวและการหาคําตอบของระบบสมการที่ไมเปนเชิงเสน 

และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการแกปญหาคณิตศาสตรช้ันสูงและใชเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในการ

วเิคราะหเชิงตัวเลขขัน้สูงตอไป 

 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูจากการศกึษาวิธกีารคํานวณหาผลเฉลยของปญหาตางๆ ทั้งทางคณิตศาสตรบรสิุทธิ์และ

คณิตศาสตรประยุกต  โดยเปนการศึกษาถึงขั้นตอนการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข  วิธีการในการคํานวณใหไดผลเฉลยที่มีคา

ใกลเคียงกับคาที่แทจริงมากที่สุด ตลอดจนเรียนรูเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อชวยในการคํานวณโจทยที่เก่ียวกับการ 

คิดคํานวณที่สลับซับซอนและตองพัฒนาและปรับปรุงตัวอยางใหสอดคลองกับสาขาวชิาของนักศึกษาที่เลอืกเรียนในแตละ 

ภาคเรียนนั้น ๆ  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตองและมี

ประสทิธภิาพ   

 
หมวดท่ี๓ลักษณะและการดาํเนนิการ 

 
๑. คําอธบิายรายวชิา 

 การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน  การหาคําตอบของสมการที่ไมเปนสมการเชิงเสน  การประมาณคาในชวง

แบบตาง ๆ  การประมาณคากําลังสองนอยที่สุด  อนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข  การหาคําตอบเชิงตัวเลขของ

สมการเชิงอนุพันธ  การหาคําตอบของระบบสมการที่เชิงเสนและที่ไมเปนเชิงเสน 

  Error analysis, Solutions of non-linear equations, Interpolations, Least-squares approximation, Numerical 

Differentiation and Integration, Numerical solution of differential equations, Solution of systems of linear and 

nonlinear equations 
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๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสรมิ 

(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏบิัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน(ช่ัวโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

บรรยาย ๔๕ ช่ัวโมง ตอ

ภาคเรียน 

สอนเสรมิตามความ

ตองการขอนักศกึษา

เฉพาะราย 

นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ

ตามความตองการของตนเอง 

เฉพาะราย 

ศกึษาดวยตนเองอยาง 

๖ ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจดัเวลาใหคําปรึกษานอกเวลาที่ทาํการสอน ๑ ช่ัวโมงสําหรับรายที่ตองการ 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน  ช้ัน  ๕  อาคาร ๒๖  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํงาน / มอืถอื  หมายเลข  ๐๘-๖๘๗๗-๗๑๘๙ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิลก็ทรอนกิส (E-Mail)  sarisa.pi@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผานเครอืขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line)  sarisa pin ssru  

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครอืขายคอมพวิเตอร (Internet/Webboard)   

  - Google Classroom วชิา MAT3414 Numerical Analysis  

  - Facebook Group 

  - Google Meet 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  เปนผูมคุีณธรรม จริยธรรม เสยีสละ มคีวามซื่อสัตยสจุริต 

 (๒)  มวีนิัยในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของสังคมและวชิาชีพ 

 (๓)  เคารพสทิธแิละรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 (๔)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 (๕)  มจีติสาธารณะพรอมที่จะชวยเหลอืผูอื่นเมื่อมโีอกาส 
๑.๒   วธีิการสอน 

(๑)  บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณศีกึษาเก่ียวกับการประยกุตโจทยปญหาทางคณติศาสตรโดยเนน

ประเด็น ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒)  อภปิรายการแกปญหาทางดานคณติศาสตรโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 

(๓)  ใหนักศกึษา วเิคราะห แสดงความคิดเห็น ในระบบ Online ผานเว็บไซตของผูสอน  
๑.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  ประเมนิจากการตรงเวลาของนักศกึษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม 

mailto:sarisa.pi@ssru.ac.th
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(๒)  ประเมนิจากการมวีนิยัและการปฏบิัตตินในการเขารวมในกิจกรรมเสริม 
(๓)  ประเมนิจากการกระทําทุจริตในการสอบ 
(๔)  ประเมนิจากความรับผดิชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มคีวามรูและความเขาใจ หลักการและทฤษฎทีี่สาํคัญในเนื้อหาสาขาวชิาที่ศกึษา 

 (๒)  มคีวามรูเก่ียวกับความกาวหนาทางวชิาการในสาขาวชิาทีศ่กึษา สามารถนาํความรูไปประยุกตใชใน

การแกปญหาในการทํางาน 

 (๓)  สามารถบูรณาการความรูในเนื้อหาสาขาวชิาที่ศกึษา กับความรูในศาสตร   อื่นๆ ทีเ่ก่ียวของเพื่อการ

พัฒนาและประยุกตใชไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

 (๔)  สามารถพัฒนาความรู ทกัษะ ความชํานาญในวชิาที่ศกึษาไดอยางตอเนื่อง 
๒.๒   วธีิการสอน 

(๑)  ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลกัการทางทฤษฎีและประยุกตทางปฏบิัต ิ
(๒)  มอบหมายงานดวยการสบืคนขอมูลที่เก่ียวของ โดยนาํขอมูลทีไ่ดจากการศกึษามาวเิคราะหอยางถ่ี

ถวนมารวมกันวเิคราะหและอภปิรายอยางเปนเหตุเปนผล 
๒.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ทดสอบยอย ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค ดวยขอสอบวัดหลักการและทฤษฎ ี
(๒)  การทําโครงงานการแกปญหาทางดานคณติศาสตร 

๓.ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  สามารถคิดวเิคราะหอยางมีระบบ และมเีหตมุผีลตามหลักการทางวทิยาศาสตร 

 (๒)  นาํความรูทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

 (๓)  มคีวามใฝรู สามารถวเิคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆที่หลากหลายไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 
๓.๒   วธีิการสอน 

(๑)  สาธติและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาทางดานคณติศาสตร 
(๒)  มอบหมายงานใหนักศกึษาฝกทกัษะการแกปญหาทางคณติศาสตรตาง ๆ ได 
(๓)  อภปิราย ซักถาม ระหวางอาจารยและเพือ่น ๆ ในช้ันเรียน 
(๔)  สะทอนแนวคิด และการแสดงความคิดอยางสรางสรรคในการสรางงานดานคณติศาสตรโดยใช 
      เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๓.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  ทดสอบยอย สอบกลางภาค  และปลายภาค โดยเนนขอสอบการวเิคราะหและการแกปญหา ทางดาน 

คณติศาสตร 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพฒันา 
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 (๑)  มีมนุษยสัมพันธและมภีาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทัง้ในบทบาทของผูนํา และในบทบาท

ของสมาชิกกลุมที่ดไีด 

 (๒)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุมรวมทั้งมีความรับผิดชอบตอ

สังคมและองคกร 

 (๓)  สามารถปรับตวัเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดอยางเหมาะสม 
๔.๒   วธีิการสอน 

(๑) การมอบหมายงานที่ทํารวมกันเปนทมีและงานที่มอบหมายเปนรายบุคคล 

(๒)  การสาธติ  แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาทางดานคณติศาสตรเปนกรณศีกึษาโดยการใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

(๓)  ใหนักศกึษา วเิคราะห แสดงความคิดเห็น ในระบบ Online ผานเว็บไซตของผูสอน  
๔.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  การประเมนิผลตนเอง และเพื่อนรวมช้ันเรียน 

(๒)  ประเมนิพฤตกิรรมการทํางานเปนทมี 

(๓)  ประเมนิงานที่นําเสนอและงานที่ไดรับมอบหมาย 

๕. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  สามารถประยุกตความรูทางคณติศาสตรและสถิต ิเพือ่การวเิคราะห ประมวลผล การแกปญหา และ

นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 (๒)  มทีักษะในการสือ่สารไดอยางมปีระสทิธภิาพทัง้ทักษะการพูด ฟง อาน และเขยีน รวมทัง้การเลอืกใช

รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 (๓)  มทีักษะและความรูภาษาอังกฤษหรอืภาษาตางประเทศอื่น เพือ่การคนควาไดอยางเหมาะสม 

 (๔)  สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมปีระสทิธภิาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ 
๕.๒   วธีิการสอน 

(๑)  สาธติและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติศาสตรที่เหมาะสม 
(๒)  มอบหมายงานใหนักศกึษาดวยตนเองโดยตดิตอสือ่การกับนักศกึษาผานทางเว็บไซต   
(๓)  มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมลูทางอนิเตอรเนตสาํหรับทําโครงงานและนาํเสนอหนาช้ันเรียน 

๕.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  ประเมนิจากการตอบคําถาม และการอภปิรายในช้ันเรียน 
(๒)  ทดสอบการแกปญหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติศาสตร 

๖. ดานอื่นๆ 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  

เวนวาง หมายถงึ ไมไดรับผดิชอบ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๖ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

 

หมวดท่ี๕แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

๑ บทท่ี ๑  การวเิคราะหความ

คลาดเคลื่อน 

 

๓ -  อธิบายแผนบริหารการสอนแนะนํา

วิธีการเรียน การศึกษาคนควา การวัดและ

การประเมนิผล  

- แนะนําการใช Google Classroom 

- แนะนําการใช Google Meet 

- แนะนําการใช Facebook Group 

-  อธิบายชองทางการติดตอกับอาจารย

ผูสอนทาง เว็บไซต 

https://www.facebook.com/serisa.pi?ref=

br_rs 

- ทบทวนความรูทางคณิตศาสตรพื้นฐาน 

เชน ความสัมพันธเวยีนซ้ํา  

-  บรรยาย เกี่ ย วกั บ ตั ว เลข ในระบบ

คอมพิวเตอร และความคลาดเคลื่อน

ยกตัวอยางประกอบ และมอบหมายให

สบืคนเพิ่มเติมและทําการบาน คร้ังท่ี ๑ 

๑. สื่อการสอน 

เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkh

am   

๒. เอกสารประกอบการสอน  

๓. แบบฝกหัดชุดท่ี ๑ 

๔. Google Classroom  

๕. Google Meet 

๖. Facebook Group 

๗. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร  

ดร. สาริสา  ปนคํา 

๒ บทท่ี ๒  การหารากสมการท่ีไมเปน  สอนออนไลน (1) 

 
ดร. สาริสา  ปนคํา 

https://www.facebook.com/serisa.pi?ref=br_rs
https://www.facebook.com/serisa.pi?ref=br_rs


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๗ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

สมการเชิงเสน 

- การหารากของสมการโดยวธีิ

กราฟ (Graphical method) 

- การหารากของสมการโดยวธีิแบง

คร่ึงชวง (Bisection method) 

๑. บรรยายผานโปรแกรม Google 

Meet  ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม  

สาธิตการใชโปรแกรม MATLAB, Sheet, 

Excel ในการหารากของสมการ   

๒. ฝกทักษะการหารากสมการท่ีไม

เปนสมการเชิงเสนโดยวธีิกราฟ และวิธีแบง

คร่ึงชวง  สุมนักศึกษานําเสนอออนไลน 

และมอบหมายใหสบืคนเพิ่มเติมและทํา

การบาน คร้ังท่ี ๒ 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติ ฯ 

๒. เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham 

๓. เอกสารประกอบการสอน 

๔. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๒ 

๕. Google Classroom  

๖. Google Meet 

๗. Facebook Group 

๘. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร 

๓ บทท่ี ๒  การหารากสมการท่ีไมเปน

สมการเชิงเสน 

- การหารากของสมการโดยวธีิ

วางตัวผดิท่ี (False position 

method) 

- การหารากของสมการโดยวธีิ

เซแคนท (Secant method) 

 

 สอนออนไลน (2) 

๑. ทบทวนเนื้อหาในสัปดาหท่ีผานมา 

๒. บ ร รย า ย พ ร อ ม ย ก ตั ว อ ย า ง

ประกอบอภิปรายกลุม  สาธิตการ

ใชโปรแกรมทางคณิตศาสตรใน

การหารากของสมการ   

๓. ฝกทักษะการหารากสมการท่ีไม

เ ป น ส ม ก า ร เ ชิ ง เ ส น ใ น

ห องปฏิ บั ติ การคอมพิ ว เตอร 

นําเสนอผลงาน และมอบหมายให

สืบคนเพิ่มเติมและทําการบาน 

คร้ังท่ี  ๓ 

สื่อการสอน 

๑. สือ่ท่ีสรางจากโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตร 

ดร. สาริสา  ปนคํา 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๘ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

๒. เว็บไซต  

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham   

http://www.wolframalpha.com 

๓. เอกสารประกอบการสอน 

๔. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๓ 

๕. Google Classroom  

๖. Facebook Group 

๗. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร 

 

๔ บทท่ี ๒  การหารากสมการท่ีไมเปน

สมการเชิงเสน 

- การหารากของสมการโดยวธีิ

นิวตัน-ราฟสัน (Newton-

Raphson method) 

- การหารากของสมการโดยวธีิ

ทําซ้ําแบบจุดคงท่ี (Fixed-

point Iteration method) 

 

 สอนออนไลน (3) 

๑. บรรยายออนไลน (Google Meet) 

ทบทวนเนื้อหาในสัปดาหท่ีแลว  

๒. ใหนักศึกษาดูคลปิบรรยายเร่ือง

การหารากโดยวธีินวิตัน และการ

ทําซ้ําแบบจุดคงท่ี 

(YouTube/Facebook Group) 

๓. บรรยายออนไลน (Google meet) 

ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม  

ฝกทักษะการหารากสมการท่ีไม

เปนสมการเชิงเสนโดยวิธีนิวตัน-

ราฟสัน และวิธีทําซ้ําแบบจุดคงท่ี  

สาธิตการใชโปรแกรมทางคณิตฯ 

ในการหารากของสมการ   

๔. ยกตัวอยางงานวิจัยเกี่ยวกับการ

ห าราก ข อ งส ม ก าร โด ย ก า ร

ประยุกตวธีิแบงคร่ึงชวงและวิธีนิว

ตันราฟสัน  

๕. สุมนักศึกษาออกมา นําเสนอ และ

มอบหมายใหสืบคนเพิ่มเติมและ

ทําการบาน คร้ังท่ี ๔ 

สื่อการสอน 

๑. สื่อท่ีสรางจากโปรแกรม สําเร็จรูปทาง

คณติศาสตร 

ดร. สาริสา  ปนคํา 

http://www.wolframalpha.com/


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๙ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

๒. เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham 

๓. เอกสารประกอบการสอน 

๔. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๔ 

๕. Google Classroom  

๖. Google Meet 

๗. Facebook Group 

๘. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร 

๕ บทท่ี ๓   ประมาณคาในชวง 

- การประมาณคาในชวงเชิงพหุ

นามโดยใชผลตางยอยของนิว

ตัน 

- การประมาณคาในชวงเชิงพหุ

นามแบบลากรองจ 

- การประมาณคาในชวงเมือ่

ระยะหางเทากัน 

- การประมาณคาในชวงเสมอืน

พหุนาม 

 สอนออนไลน (4) 

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ อภิปราย

กลุม  ฝกทักษะการประมาณคาในชวงแบบ

ต า งๆ    ส า ธิ ต ก ารใช โป รแ ก รม ท าง

คณิตศาสตรชวยในการประมาณคาสุม

นักศึกษาออกมา นําเสนอหนาช้ันเรียน และ

มอบห มาย ให สื บค น เพิ่ ม เติ ม และทํ า

การบาน คร้ังท่ี ๕ 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติ ฯ 

๒. เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham 

๓. เอกสารประกอบการสอน 

๔. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๕ 

ดร. สาริสา  ปนคํา 

๖ บทท่ี ๔   ประมาณคากาํลังสองนอย

ท่ีสุด 

 

 สอนออนไลน (5) 

๑ บรรยายออนไลน นําเสนอเนื้อ

เบ้ืองตน (Google Meet) 

๒ มอบหมายนักศึกษาศึกษาคลิป

ก า ร ส อ น  (YouTube/Facebook 

Group) 

๓ บรรยายออนไลน ฝกทักษะการ

แกปญหาการประมาณคากําลัง

สองนอยท่ีสุด  และสาธิตการใช

โปรแกรมทางคณิตศาสตรชวยใน

การประมาณ คาสุม นัก ศึกษา

ออกมา นําเสนอหนา ช้ันเรียน 

ดร. สาริสา  ปนคํา 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham
http://www.facebook.com/sarisa.pinkham


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๐ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

และมอบหมายใหสืบคนเพิ่มเติม

และทําการบาน คร้ังท่ี ๖ 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติ ฯ 

๒. เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham 

๓.เอกสารประกอบการสอน 

๕. Google Classroom  

๖. Google Meet 

๗. Facebook Group 

๘. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร 

๔. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๖ 

๗ บทท่ี ๕  อนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข 

- การหาคาอนุพันธเชิงตัวเลข 

- การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยใช

กฏสามเหลี่ยมคางหมู 

- การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยใช

กฏสี่เหลี่ยมคางหมูหลายชวง 

 สอนออนไลน (6) 

๑ .บ ร ร ย า ย อ อ น ไล น  (Google Meet) 

ยก ตั วอ ย า งป ระก อ บ โด ย ใช ห นั งสื อ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ืองอนุพันธและ

ปริพันธเชิงตัวเลข ท่ีไดจากงานวิจัยเร่ือง 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองปริพันธเชิง

ตัวเลขกับความสามารถในการวเิคราะหเชิง

ตั ว เล ข   แ ล ะ  โป รแ ก ร ม GUI-SCILAB 

สําหรับการหาปริพันธเชิงตัวเลข   

๒. อภิปรายกลุม  ฝกทักษะการหาอนุพันธ

และอินทิเกรตเชิงตัวเลข สาธิตการใช

โปรแกรมทางคณิตฯชวยในคํานวณ สุม

นักศึกษาออกมานําเสนอ และมอบหมายให

สบืคนเพิ่มเติมและทําการบาน คร้ังท่ี ๗ 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติ ฯ 

๒. เว็บไซต  

๓. หนังสอือิเล็กทรอนิกสเร่ืองอนุพันธและ

ปริพันธเชิงตัวเลข 

๔. โปรแกรม GUI-SCILAB 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham  

๕. เอกสารประกอบการสอน 

ดร. สาริสา  ปนคํา 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham
http://www.facebook.com/sarisa.pinkham


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๑ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

๖. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๗ 

๗. Google Classroom/Google Meet 

๘. Facebook Group 

๙. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร 

 

๘ สอบกลางภาค    

๙ บทท่ี ๕   การหาอนุพันธและอินทิเกรต

เชิงตัวเลข 

- การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยใช

กฎของซมิปสัน 

- การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยใช

ระเบียบวธีิของรอมเบิรก 

 สอนออนไลน (7) 

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม  

โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองอนุพันธ

และปริพันธเชิงตัวเลข ท่ีไดจากงานวิจัย

เร่ือง หนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองปริพันธ

เชิงตัวเลขกับความสามารถในการวิเคราะห

เชิงตัวเลข และโปรแกรมGUI-SCILAB 

สําหรับการหาปริพันธเชิงตัวเลข  และ

ฝกทักษะการอินทิเกรตเชิงตัวเลข   สาธิต

การใชโปรแกรมทางคณิตฯ ชวยในการ

คํานวณ  สุมนักศึกษาออกมา นําเสนอหนา

ช้ันเรียน และมอบหมายใหสืบคนเพิ่มเติม

และทําการบาน คร้ังท่ี ๘ 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติ ฯ 

๒. เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham 

๓. หนังสอือิเล็กทรอนิกสเร่ืองอนุพันธและ

ปริพันธเชิงตัวเลข 

๔. โปรแกรม GUI-SCILAB 

๕. เอกสารประกอบการสอน 

๖. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๘ 

๗. Google Classroom/Google Meet 

๘. Facebook Group 

๙. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร 

ดร. สาริสา  ปนคํา 

๑๐ บทท่ี ๖   การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของ

สมการเชิงอนุพันธสามัญ 

 สอนออนไลน (8) 

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม  

ดร. สาริสา  ปนคํา 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๒ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

- นยิามและความหมายของ

สมการเชิงอนุพันธ 

- การหาผลเฉลยของสมการเชิง

อนุพันธดวยระเบียบวธีิของพิ

การด 

ฝกทักษะการหาผลเฉลยของสมการเชิง

อนุพันธดวยระเบียบวิธีพกิารด   สาธิตการ

ใชโปรแกรมทางคณิตศาสตรชวยในการ

คํานวณ  สุมนักศึกษาออกมา นําเสนอหนา

ช้ันเรียน และมอบหมายใหสืบคนเพิ่มเติม

และทําการบาน คร้ังท่ี  ๙ 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติ ฯ 

๒. เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham 

๓. เอกสารประกอบการสอน 

๔. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๙ 

๕. Google Classroom/Google Meet 

๖. Facebook Group 

๗. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร 

 

๑๑ บทท่ี ๖  การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของ

สมการเชิงอนุพันธสามัญ 

- การหาผลเฉลยของสมการเชิง

อนุพันธดวยระเบียบวธีิของ

เทยเลอร 

- การหาผลเฉลยของสมการเชิง

อนุพันธดวยระเบียบวธีิของ

ออยเลอร 

 

 สอนออนไลน (9) 

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม  

ฝกทักษะการหาผลเฉลยของสมการเชิง

อนุพันธดวยระเบียบวิธีของเทยเลอร และ

วิธีของออยเลอร   สาธิตการใชโปรแกรม

ทางคณิตศาสตรชวยในการคํานวณ  สุม

นักศึกษาออกมา นําเสนอหนาช้ันเรียน และ

มอบห มาย ให สื บค น เพิ่ ม เติ ม และทํ า

การบาน คร้ังท่ี  ๑๐ 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติ ฯ 

๒. เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham 

๓. เอกสารประกอบการสอน 

๖. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๑๐ 

๕. Google Classroom/Google Meet 

๖. Facebook Group 

๗. เคร่ืองคิดเลขวทิยาศาสตร 

ดร. สาริสา  ปนคํา 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham
http://www.facebook.com/sarisa.pinkham


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๓ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

 
 

๑๒ บทท่ี ๖  การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของ

สมการเชิงอนุพันธสามัญ 

- การหาผลเฉลยของสมการเชิง

อนุพันธดวยระเบียบวธีิของรุง

เง-คุตตา 

 

 สอนออนไลน (10) 

บรรยาย ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม  

ฝกทักษะการหาผลเฉลยของสมการเชิง

อนุพันธดวยระเบียบวิธีของรุงเง-คุตตา   

สาธิตการใชโปรแกรมทางคณติศาสตรชวย

ในการคํานวณ  สุมนักศึกษาออกมา เสนอ

หนา ช้ันเรียน และมอบหมายใหสืบคน

เพิ่มเตมิและทําการบาน คร้ังท่ี  ๑๑ 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติ ฯ 

๒. เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham 

๓. เอกสารประกอบการสอน 

๔. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๑๑ 

๕. Google Classroom/Google Meet 

๖. Facebook Group 

๗. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร 

 

ดร. สาริสา  ปนคํา 

๑๓ ทท่ี ๗  การหาคําตอบของระบบ

สมการเชิงเสนและท่ีไมเปนเชิงเสน 

- สมบัติพื้นฐานของเมทริกซ 

ระเบียบวธีิการกําจัดแบบเกาส 

 บรรยาย ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม  

ทบทวนเร่ืองเมทริกซ  ฝกทักษะการหา

คําตอบดวยระเบียบวิธีกําจัดแบบเกาส   

สาธิตการใชโปรแกรมทางคณติศาสตรชวย

ในการคํ านวณ   สุม นัก ศึกษาออกมา 

นําเสนอหนาช้ันเรียน และมอบหมายให

สบืคนเพิ่มเติมและทําการบาน คร้ังท่ี  ๑๒ 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติ ฯ 

๒. เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham 

๓. เอกสารประกอบการสอน 

๔. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๑๒ 

๕. Google Classroom/Google Meet 

ดร. สาริสา  ปนคํา 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham
http://www.facebook.com/sarisa.pinkham


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๔ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

๖. Facebook Group 

๗. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร 

 

๑๔ บทท่ี ๗  การหาคําตอบของระบบ

สมการเชิงเสนและท่ีไมเปนเชิงเสน 

- ระเบียบวธีิการทําซ้ําแบบยา

โคบี 

- ระเบียบวธีิทําซ้ําแบบ  LU 

 

 บรรยาย ยกตัวอยางประกอบอภิปราย  ฝก

ทักษะการหาคําตอบดวยระเบียบวิธีการ

ทําซ้ําแบบยาโคบี และแบบ LU  สาธิตการ

ใชโปรแกรมทางคณิตศาสตรชวยในการ

คํานวณ  สุมนักศึกษาออกมา นําเสนอหนา

ช้ันเรียน และมอบหมายใหสืบคนเพิ่มเติม

และทําการบาน คร้ังท่ี  ๑๓ 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติ ฯ 

๒. เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham  

๓. เอกสารประกอบการสอน 

๔. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๑๓   

๕. Google Classroom/Google Meet 

๖. Facebook Group 

๗. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร 

 

ดร. สาริสา  ปนคํา 

๑๕ บทท่ี ๗  การหาคําตอบของระบบ

สมการเชิงเสนและท่ีไมเปนเชิงเสน 

- ระเบียบวธีิการทําซ้ําแบบ

เกาส ไซเดล 

 

 บรรยาย ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม  

ฝกทักษะการหาคําตอบดวยระเบียบวิธีการ

ทําซ้ํ าแบบเกาส  ไซ เดล  สาธิตการใช

โปรแกรมทางคณิตศาสตรชวยในการ

คํานวณ  สุมนักศึกษาออกมา นําเสนอหนา

ช้ันเรียน และมอบหมายใหสืบคนเพิ่มเติม

และทําการบาน คร้ังท่ี  ๑๔ 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติ ฯ 

๒. เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham   

๓. เอกสารประกอบการสอน 

๔. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๑๔ 

๕. Google Classroom/Google Meet 

ดร. สาริสา  ปนคํา 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๕ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

๖. Facebook Group 

๗. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร 

๑๖ การหาคําตอบของระบบสมการท่ีไม

เปนเชิงเสน 

 บรรยาย ยกตัวอยางประกอบอภิปรายกลุม  

ฝกทักษะการหาคําตอบของระบบสมการท่ี

ไมเปนเชิงเสน สาธิตการใชโปรแกรมทาง

คณิ ตศาสตรชวยในการคํ านวณ   สุ ม

นักศึกษาออกมา นําเสนอหนาช้ันเรียน และ

มอบห มาย ให สื บค น เพิ่ ม เติ ม และทํ า

การบาน คร้ังท่ี  ๑๕ 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติ ฯ 

๒. เว็บไซต 

http://www.facebook.com/sarisa.pinkham  

๓. เอกสารประกอบการสอน 

๔. แบบฝกหัดคร้ังท่ี ๑๕  

๕. Google Classroom/Google Meet 

๖. Facebook Group 

๗. เคร่ืองคดิเลขวทิยาศาสตร 

 

ดร. สาริสา  ปนคํา 

๑๗ สอบปลายภาค 

 

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

 

ผลการเรียนรู วธีีการประเมนิผลการเรียนรู 
สัปดาหท่ี

ประเมนิ 

สัดสวน 

ของการประเมนิผล 

๒, ๓ ทดสอบยอยคร้ังที่ ๑  

ทดสอบยอยคร้ังที่ ๒  

ทดสอบยอยคร้ังที่๓ 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

๓ 

๖ 

๑๒ 

๘ 

๑๖ 

๑๐% 

๑๐ % 

๑๐ % 

๒๐ % 

๒๐ % 

๔,๕ ผลจากการศกึษาดวยตนเองในหัวขอที่ไดรับ

มอบหมาย 

ตลอดภาค 

เรียน 

๒๐ % 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๖ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

การทําแบบฝกหัดทายบท 

๑ การเขาช้ันเรียน 

การเสนอแนวคิด การถาม – ตอบ การแสดงความ

คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค 

เรียน 

 

๑๐ % 

 

คาระดับคะแนน 
  

เกรด ชวงคะแนน(%) คาระดับคะแนน 

A ๘๖-๑๐๐ ๔.๐๐ 

A- ๘๒-๘๕ ๓.๗๕ 

B+ ๗๘-๘๑ ๓.๕๐ 

B ๗๔-๗๗ ๓.๐๐ 

B- ๗๐-๗๓ ๒.๗๕ 

C+ ๖๖-๖๙ ๒.๕๐ 

C ๖๒-๖๕ ๒.๐๐ 

C- ๕๘-๖๑ ๑.๗๕ 

D+ ๕๔-๕๗ ๑.๕๐ 

D ๕๐-๕๓ ๑.๐๐ 

D- ๔๖-๔๙ ๐.๗๕ 

F ๐-๔๕ ๐ 

 

หมวดท่ี ๖ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
๑)  Gerald W. (๒๐๐๔) Applied numerical analysis  Pearson   

๕)  สารสิา  ปนคํา (๒๕๕๘). หนังสอือเิล็กทรอนกิสเรื่อง อนุพันธและปรพิันธเชงิตัวเลข   มหาวทิยาลัยราชภัฎ

สวนสนุันทา  

(๖)  สารสิา ปนคํา (๒๕๖๓). เอกสารประกอบการสอนวชิาการวเิคราะหเชงิตัวเลข  มหาวทิยาลยัราชภัฎสวน

สุนันทา  

 

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

๑)  ธนาวุฒ ิ ประกอบผล (๒๕๕๕)  ระเบยีบวธีิเชงิตัวเลข, กรุงเทพ 

๒)  สุวรรณ  ถังมณ ี เอกสารประกอบการสอนวชิา การวเิคราะหเชงิตัวเลข มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
๓)  John H. M.and Kurtis D. F.(๒๐๐๕).  NUMERICAL METHODS: Using Matlab. Pearson Shared Services 

UK and International. 

http://math.fullerton.edu/mathews/books/2005numericalchinese/2005numericalchinese.htm


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๗ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 ๓)  โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติศาสตร เชน MATLAB และ SCILAB  

 ๔)  โปรแกรมสําเร็จรูป MS EXCEL 

 ๕)  โปรแกรม Google Meet / Google Classroom/ Google Form 

 ๖)  โปรแกรม Facebook group / Youtube  

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 ๑)  หนังสอืการวเิคราะหเชิงตวัเลขทั่ว ๆ ไป 

 ๒)  http://www.math.upenn.edu/~wilf/DeturckWilf.pdf 

 ๓)  http://www.youtube.com/    

 ๔)  http://math.fullerton.edu/mathews/books/๒๐๐๕numerical๒.htm 

  

หมวดท่ี๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

 การประเมนิผลประสทิธผิลในรายวชิานี้ ที่จดัทําโดยนักศกึษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ 

  ความเห็นจากนักศกึษาดวยวธิีการดังตอไปนี้ 

- การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตพฤตกิรรมระหวางการเรียน 

- การนําเสนอโครงงานการบูรณาการเนื้อหาในรายวชิา  การใชโปรแกรมสําเร็จรูป และเนื้อหาคณติศาสตร 

    อืน่ ๆ 

- วเิคราะหผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

- แบบประเมนิผูสอนและแบบประเมนิรายวชิา 

- การใหขอแสนอแนะผานเว็บไซต http://www.facebook.com/sarisa.pinkham  ของรายวชิานี้ 

 
๒. กลยุทธการประเมนิการสอน 

      ในการประเมนิผลผูสอนไดใชกลยุทธดงัตอไปนี้คือ 

- ผลการทดสอบยอยในแตละคร้ัง  สอบกลางภาคและสอบปลายภาคของนักศกึษา 

- การสังเกตการสอนของเพื่อนรวมสาขาวชิาและการสะทอนการสอน การทวนสอบผลการประเมนิการเรยีนรูใน

แตละคร้ัง 

๓. การปรับปรุงการสอน 

นอกการประเมนิผลการสอนในขอที่ ๒ แลว สาขาวชิาไดดําเนนิการพัฒนาวชิาชีพครูดังตอไปนี้ 

- นํานวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลนมาใชในรายวิชานี้ ไดแก Google Meet, Google Classroom, Google 

Form, YouTube  

- นํานวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน ( Lesson Study ) มาประยุกตใชเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชานี้ ซึ่ง

ประกอบดวยขัน้ตอนที่สําคัญ ๓ ขัน้ตอน  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๘ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ขัน้ตอนที่ ๑  การเขยีนแผนการสอน 

ขัน้ตอนที่ ๒  การทดลองสอนตามแผนที่สรางและมผีูสังเกตการสอน 

ขัน้ตอนที ่๓  สะทอนผลที่ไดจากการสอนจริง ๆ 

นําผลทีไ่ดไปปรับปรุงและแกไขแลวดําเนนิการขัน้ตอนดังนี้อยางสม่าํเสมอ  

- ทําการวจิัยในช้ันเรียนเพื่อแกไขขอบกพรองของผูเรียนบางคนนําผลที่ไดจากการวจิัยมาใชปรับปรุงการเรียน

การสอนอยางตอเนื่อง 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

ทวนการสอบจากการสอบถามนักศึกษา  การเปรียบเทียบกับนักศึกษาปที่ผานมา การพิจารณาผลงาน 

การทดสอบยอย การปฏิบัติ การนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ของนักศึกษา ระดับคณะฯ  

และการทวนรวมสอบจากอาจารยที่เคยสอนในรายวชิาที่ใกลเคียงกัน 

 
๕. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมินการเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจํารายวิชานี้แลว ไดมีการวางแผน และ

ปรับปรุงแนวการสอนในครั้งตอ ๆ ไปอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวิธีการสอนเปนรูปแบบ

ออนไลน จํานวน 4 สัปดาห รวมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่นํามาใชประกอบการเรียนและการสอนเพื่อใหทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสทิธภิาพสูงสุด 

 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา | ๑๙ 

รายวชิา MAT3414การวเิคราะหเชงิตัวเลข สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห

เชงิตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ดาน

อ่ืน ๆ 

 ความรับผดิชอบหลัก                                                         ความรับผดิชอบรอง  

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวชิา MAT๓๔๑๔ 

ชื่อรายวชิา  

การวเิคราะหเชิงตัวเลข 

Numerical Analysis 

                       

ความรับผดิชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจาํนวนไดตามความรับผดิชอบ 
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