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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และคำอธิบายรายวิชา 
0214105  วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 

  Numerical Methods for Computer Science 
ค่าคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น  การประมาณและการประมาณค่าในช่วง 

ระเบียบวิธีโดยตรงสำหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีทำซ้ำสำหรับระบบสมการและปัญหาค่า
เฉพาะ การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ กรณีศึกษาการ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 

Errors; solution of nonlinear equations; approximation and interpolation; direct 
methods for solving linear system; iterative methods for systems of equations and 
eigenvalue; numerical differentiation and integration; numerical solution of ordinary 
differential equations; a case study in using Mathematics package 

 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิชาแกนทางคอมพิวเตอร ์
 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  อาจารย์อาจารี นาโค 
 

5.  ภาคการศึกษา/ ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปีที่ 2  
 

6.  สถานที่เรียน 
ห้องเรียน MF1304 (อังคาร 8.00-10.00 น.) และ MF1305 (พุธ 13.00-14.00 น.) 
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 
 

7.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สดุ 
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ มตอ 5 ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยการจัดทำเอกสาร

ประกอบครบ 100% และปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีการทดสอบย่อยเพิ่มขึ้น 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เข้าใจระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และอธิบายลักษณะความผิดพลาดแบบต่าง ๆ  
2. คำนวณหารากของสมการ และระบบสมการเชิงเส้น  
3. ประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง  
4. ประมาณค่าโดยใช้การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุด  
5. คำนวณหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข 
6. คำนวณหาผลเฉลยเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการในการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาทักษะวิธีการทางคณติศาสตร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางการคำนวณ 
และเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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หมวดที่  3  ลักษณะการดำเนินการ 
 

1.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง ตามความต้องการของนิสิต - 90 ชั่วโมง 
  
2.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

นิสิตสามารถปรึกษาในวันพฤหัสบดีตามที่ผู้สอนกำหนดเป็น Office Hours 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช่องทางการติดต่อทาง TSU Learning, Facebook กลุ่ม 0214105_62 
หรือ อีเมลล์ ajaree@tsu.ac.th 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ   
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
                             

 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม 

จริยธรรม 
1. อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง โดยการเข้าสอนและ
เลิกสอนตรงเวลา 
2. อาจารย์ผู้สอนร่วมกับผู้เรียน
กำหนด กติกาของการเรียน
รายวิชา เพื่อถือปฏิบัติ 
3. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกความ
มีวินัย ความรับผิดชอบระหว่าง
การเรียนการสอน 
4. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกแก้ปัญหาและจัดส่งในเวลาที่
กำหนด 

1. ความสม่ำเสมอในการเข้าช้ัน
เรียน  
2. ความสม่ำเสมอและความตรง
ต่อเวลาในการส่งงาน 
3. การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในระหว่างเรียน 
 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้
ตามในการทำงานเป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล 
องค์กร และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

2. ด้านความรู ้
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจ 1. ผู้สอนอธิบายความรู้ตามเนื้อหา 1. การทดสอบย่อยระหว่างเรียน 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

ของรายวิชา ประกอบด้วย นิยาม 
ทฤษฎีบท บทแทรก การประยกุต์
นิยามและทฤษฎีบทในการ
แก้ปัญหา 
2. ผู้สอนแสดงตัวอย่างของการ
แก้ปัญหา และตั้งโจทย์เพื่อให้
ผู้เรียนแก้ปัญหาในช้ันเรียน และ
ร่วมอภิปรายวิธีการแก้ปัญหา 
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกแก้ปัญหาและจัดส่งในเวลาที่
กำหนด 

2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. แบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย 
5. วิธีการแก้ปัญหาในช้ันเรียน  2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่อง 
มือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา บำรุงรักษา และ/หรือ 
ประเมินระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อกำหนด 

 2.4 สามารถติดตามความ ก้าว 
หน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์เพือ่การนำไป
ประยุกต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชำนาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้จริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถคิดอย่างมี

วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
1.  ผู้สอนมอบหมายโจทย์ปัญหา 
หรือแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนฝึก
แก้ปัญหาและจัดส่งในเวลาที่
กำหนด 
2. ผู้สอนมอบหมายโจทย์ให้ผู้เรียน
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

1. การทดสอบย่อยระหว่างเรียน 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
4. แบบฝึกหัดและโจทย์ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแกไ้ขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถส่ือสารกับกลุ่มคน

หลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.  ผู้สอนมอบหมายโจทย์ปัญหา 
หรือแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนฝึก
แก้ปัญหาและจัดส่งในเวลาที่
กำหนด 
2. การอภิปรายแนวทางการแก้
โจทย์ปัญหาในช่ัวโมงเรียน 
 

1.  การประเมินร่วมกับทักษะใน
ข้อที่ 1 และข้อที่ 5 
 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ และ
อำนวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอรม์าช้ีนำ
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระ 
ทำของตนเอง/รับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัว/ส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ตนเองและของกลุ่ม 
 4.6 มีความรับผิดชอบการ

พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่

จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการ
ทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

1.  ผู้สอนจัดเวลาสอนเสริมการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
2.  ผู้สอนมอบหมายโจทย์ปัญหา
ให้ผู้เรียนประยุกต์โปรแกรม
สำเร็จรูปในการแก้ปัญหาทางการ
คำนวณ  
3. การมอบหมายให้ผู้เรียนทำ
แบบฝึกหัด 
 
 

1.  แบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย 
2. แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร์   
 

 5.2 สามารถแนะนำประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

 5.3 สามารถส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
ส่ือการนำเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม 
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ตารางการถา่ยทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวิชา 

ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0214105 วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

          

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
 1. สามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรไ์ด ้
อธิบายความหมายและความสำคัญของทฤษฎีทางด้าน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในหัวข้อดังนี้ 
- การหาค่าคลาดเคล่ือน  
- การหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น   
- การประมาณค่าในช่วง  
- ระเบียบวิธีทำซ้ำ  
- การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์

สามัญ 
 2. สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดย

ใช้วิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้อง 

วิเคราะหโ์จทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเลือกใช้
วิธีการที่เหมาะสมเพื่อ 

- หาค่าผลเฉลยของสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 
- ประมาณค่าในช่วง 
- หาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  

 3. สามารถใช้ทักษะ เทคนิคปัจจุบัน 
และเครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ปัญหา
ทางคอมพิวเตอร ์

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ในการ
แก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

 4. สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศที่ถูกต้องตาม
ความต้องการ 

 

 5. สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
อย่างสร้างสรรค์ จากการประยุกต์
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และ
วิชาชีพ ไม่คัดลอกงานผู้อื่น และมีการ
อ้างอิงแหล่ง ที่มา 

รับผิดชอบในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย์ ทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
 7. สามารถทำงานเป็นทีมและเป็น

เครือข่าย มีความรับผิดชอบ ในการ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

แบ่งหน้าที่และทำงานเป็นทีมในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย  

 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ปรับตัวเข้ากับแนวโน้ม
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

มีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์ด้วยตนเอง และใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาด้วยตนเอง 

 9. สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษา อังกฤษ ในรูปแบบการพูดและ
การเขียน และสามารถถ่ายทอดความรู้
ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มีทักษะการนำเสนองานทีม่อบหมายโดยแสดงวิธี
แก้ปัญหาหน้าช้ันเรียน 

 10. สามารถประยุกต์วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางด้าน
การคำนวณ 

ประยุกต์วิธีการเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
 
สัปดาห์
ท่ีสอน 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
1 บทนำ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

การคำนวณเชิงตัวเลข 
บทที่ 1 ค่าคลาดเคล่ือน (error) 
- relative and absolute 

error 
- computer rounding 

approaches 

3  - ผู้สอนแนะนำ มคอ.3 เอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือหรือตำรา ที่ใช้
ประกอบการสอน  

- ผู้สอนอธิบาย นิยาม ทฤษฎีบท การนำไปใช้ 
- ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน 

อภิปรายวิธีการหาผลลัพธ์ 
ส่ือที่ใช้ 
- มคอ.3 ของรายวิชา 
- เอกสารประกอบการสอน 

อาจารี 
นาโค 

2-3 บทที่ 2 การหาค่รากของสมการ
ตัวแปรเดียว  
- ระเบียบวิธีซ้ำเดิมเชิงเดียว  
- ระเบียบวิธีแบ่งสองส่วน 
- ระเบียบวิธีแก้ตำแหน่งผิด  
- ระเบียบวิธีเส้นตัดโค้ง 
- ระเบียบวิธีของนิวตัน  

6  - ผู้สอนอธิบาย นิยาม ทฤษฎีบท การ
นำไปใช้ 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน
เป็นรายบุคคล ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
วิธีการหาผลลัพธ์ 

- ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ปัญหา 

อาจารี 
นาโค 

4-6 บทที่ 3 การประมาณค่าในช่วง 
- การประมาณค่าในช่วงด้วย

พหุนาม 
- การประมาณค่าในช่วงโดย

พหุนามเป็นช่วง 
- การประมาณค่าโดยวิธีกำลัง

สองน้อยที่สุด  

9  - ผู้สอนอธิบาย นิยาม ทฤษฎีบท การ
นำไปใช้ 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน
เป็นรายบุคคล ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
วิธีการหาผลลัพธ์ 

- ผู้สอนมอบหมายโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียน
แก้ปัญหาโดยการใช้โปรแกรม Excel 

ส่ือที่ใช้ 

อาจารี 
นาโค 
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สัปดาห์
ท่ีสอน 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ปัญหา 

7-9 บทที่ 4 การหาผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น  
- เมทรกิซ์และเวกเตอร์  
- การมีผลเฉลยของระบบ

สมการเชิงเส้น 
- วิธีเชิงตัวเลขในการหาผล

เฉลยของระบบสมการ 
เชิงเส้น 

- เทคนิคการเลือกตัวยืน 
- ระเบียบวิธีทำซ้ำของเกาส์-

ไซเดล 

9  - ผู้สอนอธิบาย นิยาม ทฤษฎีบท การ
นำไปใช้ 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน
เป็นรายบุคคล ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
วิธีการหาผลลัพธ์ 

- ผู้สอนมอบหมายโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียน
แก้ปัญหาโดยการใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel 

ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ปัญหา 

อาจารี 
นาโค 

10-11 บทที่ 5 การถดถอยแบบกำลัง
สองน้อยที่สุด  
- การถดถอยเชิงเส้น 
- การถดถอยแบบพหุนาม 

6  - ผู้สอนอธิบาย นิยาม ทฤษฎีบท การ
นำไปใช้ 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน
เป็นรายบุคคล ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
วิธีการหาผลลัพธ์ 

- ผู้สอนมอบหมายโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียน
แก้ปัญหาโดยการใช้โปรแกรม Excel 

ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ปัญหา 

อาจารี 
นาโค 

12-13 บทที่ 6 การหาค้าอนุพันธ์และ
ปริพันธ์เชิงตัวเลข 
- อนุพันธ์เชิงตัวเลข  
- ปริพันธ์จำกัดเขตเชิงตัวเลข  
- Interpolation 

 

6  - ผู้สอนอธิบาย นิยาม ทฤษฎีบท การ
นำไปใช้ 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน
เป็นรายบุคคล ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
วิธีการหาผลลัพธ์ 

- ผู้สอนมอบหมายโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียน
แก้ปัญหาโดยการใช้โปรแกรม Excel 

อาจารี 
นาโค 



   
 

12 
 

สัปดาห์
ท่ีสอน 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ปัญหา 

14-15 บทที่ 7 การหาผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ 
- ระเบียบวิธีของเทย์เลอร์  
- ระเบียบวิธีของรุงเง-คุตตา 
- Eigenvalues and 

Singular Values 
 

6  - ผู้สอนบรรยาย นิยาม ทฤษฎีบท การ
นำไปใช้ 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน
เป็นรายบุคคล ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
วิธีการหาผลลัพธ์ 

- ผู้สอนแนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร์ และแนวทางการใข้โปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ทางการ
คำนวณ 

ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ปัญหา 
- โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 

อาจารี 
นาโค 

 สอบปลายภาค 

รวม 45   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ลำดับ ผลการเรียนรู ้ วิธีประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 การทดสอบย่อย ตลอดภาคเรียน 20% 
2 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 การสอบกลางภาค ตามที่

มหาวิทยาลัย
กำหนด 

25% 
3 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 การสอบปลายภาค 25% 

4 1.5 การเข้าช้ันเรียน และพฤติกรรมในระหว่าง
เรียน 

ตลอดภาคเรียน 10% 

5 3.1, 5.2 แบบฝึกหัดการแก้ปัญหา และ/หรือการ
อภิปราย 

ตลอดภาคเรียน 10% 

6 3.1, 5.2 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดภาคเรียน 10% 
รวม 100 % 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
80.00 – 100.00   ได้เกรด  A   
74.00 – 79.99       ได้เกรด  B+    
68.00 – 73.99       ได้เกรด  B         
61.00 – 67.99       ได้เกรด  C+ 
53.00 – 60.99       ได้เกรด  C         

47.00 – 52.99       ได้เกรด  D+ 
41.00 – 46.99       ได้เกรด  D        

                                              0.00 – 40.99       ได้เกรด  F 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตำรา เอกสารหลัก และข้อมูลสำคัญ 
วิฑูรย์ พึ่งรัตนา. (2556).  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การวิเคราะห์เชิงตัวเลข. นครปฐม.  คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
ธนาวุฒิ ประกอบผล. (2555). ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพท์๊อป จำกัด.  

 
2.  เอกสารและข้อมลูแนะนำ 

ปราโมทย์ เดชอำไพ. (2549). ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม.  กรุงเทพฯ : สำนักพมิพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย.  

อาจารี นาโค (2562). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์. 
 
 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 
การประเมินตนเองของนิสิต 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดให้มีการประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา รวมถึงการประเมินจากการสังเกตโดยผู้สอน  และจากผล
การสอบของนิสิต 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา  

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณา มคอ.3 ของรายวิชา 
4.2 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพข้อสอบของหลักสูตรทำหน้าที่ทวนสอบข้อสอบย่อย  ข้อสอบ

กลางภาคและปลายภาค 
4.3  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชาทำหน้าที่ทวนสอบผลการเรียน 
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 4.4 การบันทึกคะแนนสอบลงในระบบทะเบียน แสดงผลในระบบ และให้นิสิตทวนสอบการให้คะแนน
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการแสดงผลในระบบ 

4.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณา มคอ.5 ของรายวิชา   
 
5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแผนการสอนและประสิทธิผลของการสอน 
 
 
 

 
    (อาจารย์อาจารี  นาโค) 
     อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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