
   รายละเอยีดของกระบวนวชิา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร   ภาควชิาคณติศาสตร 

  Faculty of Science   Department of Mathematics 

3. รหัสกระบวนวชิา  206726 

 ชื่อกระบวนวชิา  พชีคณติเชิงเสนสําหรับครู  

    (LINEAR ALGEBRA FOR TEACHERS)  

4. หนวยกติ   3(3-0-6)  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 

 1.1 กระบวนวชิานี้ใชสําหรับ 

  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาการสอนคณติศาสตร 

  หลายหลักสูตร      

1.2 ประเภทของกระบวนวชิา           

  วชิาบังคับ     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  

  วชิาเลอืก     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  

 วชิาตามเงื่อนไขของสาขาวชิา      

 วทิยานพินธ/การคนควาแบบอสิระ 

2. อาจารยผูรับผดิชอบกระบวนวชิาและอาจารยผูสอน        

2.1  ชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ 

   1.  อ.ดร.วารุนันท   อนิถากอน 

2.2 อาจารยผูสอน (ทุกคน)  

  อ.ดร.วารุนันท   อนิถากอน 

3. ภาคการศกึษา/ชั้นปท่ีเรยีน    

  ช้ันปที่ 1  

4. สถานท่ีเรยีน     

 ในสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 นอกสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม (ระบ)ุ ............................................. 

5. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคาํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษา 

    เปนรายบคุคล 

 ไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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ภาควชิาคณติศาสตร                                    คณะวทิยาศาสตร 

ว.คณ.726 (206726)           พชีคณติเชงิเสนสําหรับครู                                        3(3-0-6) 

 ลักษณะกระบวนวชิา   บรรยาย        ปฏบิัตกิาร           

   ฝกปฏบิัติ      วทิยานพินธ/การคนควาแบบอิสระ 

การวัดและประเมินผล               A-F               S/U               P 
กรณขีองกระบวนวชิา Selected Topic      นับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อการสาํเร็จการศกึษาทุกคร้ัง 
                                                         นับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อการสาํเร็จการศกึษาเพยีงคร้ังเดยีว 
 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ตามความเห็นชอบของผูสอน   
 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา 

 เมทริกซและดเีทอรมแินนต  ระบบสมการเชิงเสน  ปริภูมเิวกเตอรแบบยุคลดิ ปริภูมเิวกเตอร  ปริภูมผิลคูณภายใน  คา

เฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ  การแปลงเชิงเสน  การประยุกตของพชีคณติเชิงเสน  

วัตถุประสงคกระบวนวชิา   :  นักศึกษาสามารถ  
1. อธิบายความรูเกี่ยวกับพชีคณติเชิงเสน   

2. พสูิจนทฤษฎบีทท่ีเกี่ยวของ  

3. ประยุกตพชีคณติเชิงเสนกับปญหาตางๆ   

เนื้อหากระบวนวชิา                 จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

1.  เมทริกซและดเีทอรมแินนต        6 

   1.1  เมทริกซและการดําเนนิการเมทริกซ 

   1.2  เมทริกซมูลฐานและการผกผันเมทริกซ 

  1.3  การหาดเีทอรมแินนตโดยการกระจายตัวประกอบรวมเกี่ยว 

 1.4  สมบัติของดเีทอรมแินนตและการพสูิจน 

  1.5  การวเิคราะหโจทยปญหาท่ีนาสนใจ 

2. ระบบสมการเชิงเสน         3 

   2.1  เมทริกซและระบบสมการเชิงเสน    

  2.2  ดเีทอรมแินนต  เมทริกซผกผัน และระบบสมการเชิงเสน 

  2.3  แรงคของเมทริกซ 

 2.4  การวเิคราะหโจทยปญหาท่ีนาสนใจ 

3. ปริภูมเิวกเตอรแบบยุคลดิ        6 

   3.1  เวกเตอรในปริภูม ิ2 มติิ และ 3 มติิ 

  3.2  การวเิคราะหโจทยปญหาท่ีนาสนใจ 

  3.3  ปริภูมแิบบยุคลดิ  n มติิ 

   3.4  การแปลงเชิงเสนจาก Rn ไป Rm 

  3.5  สมบัตขิองการแปลงเชิงเสนจาก Rn ไป Rm 

 3.6  การแปลงเชิงเสน และเมทริกซ 
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เนื้อหากระบวนวชิา                 จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

4. ปริภูมเิวกเตอร          9 

   4.1  ปริภูมเิวกเตอรจริง 

  4.2  ปริภูมยิอย 

  4.3  ความเปนอิสระเชิงเสน 

4.4  ฐานหลักและมติิ 

  4.5  ปริภูมแิถว ปริภูมหิลัก และ ปริภูมสูิศูนย 

  4.6  แรงคและศูนยภาพ 

5. ปริภูมผิลคูณภายใน         6 

   5.1  ผลคูณภายใน 

  5.2  มุม และภาวะต้ังฉากในปริภูมผิลคูณภายใน 

 5.3  ฐานหลักเชิงตัง้ฉากปรกต ิกระบวนการกราม-ชมดิต 

 5.4  การเปลี่ยนฐานหลัก 

  5.5  เมทริกซเชิงต้ังฉาก 

6. คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ        4.5 

  6.1  คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ 

  6.2  การทําเปนรูปทแยงมุม 

  6.3  การทําเปนรูปทแยงมุมเชิงตัง้ฉาก 

7. การแปลงเชิงเสน         4.5 

   7.1  การแปลงเชิงเสน 

   7.2  เคอรเนลและเรนจ 

  7.3  การแปลงเชิงเสนผกผัน 

  7.4  เมทริกซของการแปลงเชิงเสน 

  7.5  ความคลาย 

  7.6  สมสัณฐาน 

8. การประยุกตของพชีคณติเชิงเสน        6 

  8.1  เรขาคณติของการดําเนินการเชิงเสนบน R2 

  8.2  เสนโคงกําลังสองนอยท่ีสุด 

  8.3  โครงขายไฟฟา 

  8.4  ลูกโซมารคอฟ 

  8.5  ทฤษฎกีราฟ 

  8.6  แบบจําลองเศรษฐศาสตรลอีอนเทียฟ 

  8.7  คอมพวิเตอรกราฟก 

  8.8  แฟร็กทัล 

 

             รวม  45 
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 กระบวนวชิานี้ไดผานความเหน็ชอบจากที่ประชุมกรรมการบัณฑติศกึษา ประจาํคณะวทิยาศาสตร ในคราว

ประชุมคร้ังที่  15/2554    เมือ่วันที่   27    เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2554   กําหนดเปดสอนตัง้แตภาคการศกึษาที ่1  

ปการศกึษา 2556 เปนตนไป 
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Department of Mathematics                   Faculty of Science 

MATH 726 (206726) LINEAR ALGEBRA FOR TEACHERS                  3(3-0-6) 

 Course Type        Lecture      Lab           
    Practicum   Thesis/I.S. 
  Measurement and Evaluate     A-F            S/U                  P 
            Selected Topic (if any)        Count the accumulated credits for graduation all times 
                                                  Count the accumulated credits for graduation only once  
 

Prerequisite  :  Consent of the instructor 

 

Course Description 

 Matrices and determinants, systems of linear equations, Euclidean vector spaces, vector spaces, inner product 

spaces, eigenvalues and eigenvectors, linear transformations, applications of linear algebra.   
 

Course Objectives  :  Students will be able to  

1. explain the knowledge of linear algebra,  

2. prove some related theorem, 

3. apply linear algebra to various problems. 

Course Contents               No. of Lecture Hours 

1. Matrices and determinants         6 

  1.1  Matrices and matrix operations 

  1.2  Elementary matrices and matrix inverses 

  1.3  Determinants by cofactor expansion 

 1.4  Properties of determinants and proof 

  1.5  Analysis of some interesting problems 

2. System of linear equations        3 

  2.1  Matrices and system of linear equations 

  2.2  Determinants, inverse matrices and system of linear equations 

  2.3  Rank of matrix 

  2.4  Analysis of some interesting problems 

3. Euclidean vector spaces         6 

   3.1  Vector in 2-space and 3-space 

  3.2  Analysis of some interesting problems 

  3.3  Euclidean n-space 

  3.4  Linear transformations from Rn to Rm 

  3.5  Properties of linear transformations from Rn to Rm 

   3.6  Linear transformations and matrices 
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Course Contents                 No. of Lecture Hours 

4.  Vector spaces         9 

  4.1  Real vector spaces 

  4.2  Subspaces 

  4.3  Linear independence 

  4.4  Basis and dimension 

 4.5  Row space, column space and null space 

  4.6  Rank and nullity 

5. Inner product spaces         6 

   5.1  Inner products 

   5.2  Angle and orthogonality in inner product space 

   5.3  Orthonormal basis; Gram-Schmidth process 

   5.4  Change of basis 

  5.5  Orthogonal matrices 

6. Eigenvalues and eigenvectors        4.5 

  6.1  Eigenvalues and eigenvectors  

  6.2  Diagonalization 

  6.3  Orthogonal diagonalization 

7. Linear transformations          4.5 

   7.1  Linear transformations 

  7.2  Kernel and range 

  7.3  Inverse linear transformations 

  7.4  Matrices of linear transformations 

  7.5  Similarity 

  7.6  Isomorphism 

8. Applications of linear algebra        6  

 8.1  Geometry of linear operations on R2 

  8.2  Least squares curve 

  8.3  Electrical networks 

  8.4  Markov chains 

  8.5  Graph theory 

  8.6  Leontief economic models 

  8.7  Computer graphics 

  8.8  Fractals 

          Total   45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศกึษา 

 

1. คุณธรรม จรยิธรรม   

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา กจิกรรมการเรยีนการสอน วธีิการประเมนิผล 

 1.1 ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค า แ ล ะ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วชิาการและวชิาชีพ 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ)   

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)   
 

 1.2 มวีนิัย ตรงตอเวลา และความ

รับผิดชอบตอตน เองและสั งคม 

เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ขององคกรและสังคม 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) การเขาชัน้เรียน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ) พฤตกิรรมการเขาเรียน การ

เขาสอบ และการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 

 1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู

ตาม  สามารถทํางานเปนทีมและ

สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) .................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ).................................... 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผู อื่น รวมทั้ งเคารพใน

คุณคาและศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ)   

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)   

2. ความรู 

ความรูท่ีจะไดรับ กจิกรรมการเรยีนการสอน วธีิการประเมนิผล 

 2.1 มีความรูและความเขา ใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ

ในเนื้อหาที่ศกึษา 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) .................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ).................................... 

 2.2 สามารถวิ เคราะหปญหา 

รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และ

การใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แกไขปญหา 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

..................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)  การบาน 

 2.3 สามารถตดิตามความ 

กาวหนาทางวชิาการ และมคีวามรูใน

แนวกวางของสาขาวชิาที่ศกึษา

เพื่อใหเลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหมๆ  

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) .................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)  การบาน 
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ความรูท่ีจะไดรับ กจิกรรมการเรยีนการสอน วธีิการประเมนิผล 

 2.4 สามารถบูรณาการความรูใน

ที่ศกึษาในศาสตรของตนกับความรู

ในศาสตรอืน่ๆ ที่เก่ียวของ 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) .................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ).................................... 

3. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา กจิกรรมการเรยีนการสอน วธีิการประเมนิผล 

 3.1 คิดอยางมวีจิารณญาณและ

อยางเปนระบบ 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) .................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ).................................... 

 3.2 สามารถสบืคน รวบรวม 

ศกึษา วเิคราะห และสรุปประเด็น

ปญหา เพื่อใชในการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) ทาํรายงาน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ).................................... 

 3.3 สามารถประยุกตความรูและ

ทักษะกับการแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) .................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ).................................... 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 
กจิกรรมการเรยีนการสอน วธีิการประเมนิผล 

 4.1 มมีนุษยสมัพันธทีด่ ีสามารถ

สื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทัง้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสทิธภิาพ 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) กจิกรรมใน 

      ช้ันเรียน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ) 

.................................... 

 4.2 สามารถใชความรูในศาสตร

มาช้ีนําสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม 

และเปนผูริเร่ิมแสดงประเดน็ในการ

แกไขสถานการณทัง้สวนตัวและ

สวนรวม พรอมทัง้แสดงจุดยนือยาง

พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) .................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ).................................... 

 

 4.3 มคีวามรับผดิชอบการ

พัฒนาการเรียนรูทัง้ของตนเองและ

ทางวชิาชีพอยางตอเนื่อง 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ)  

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 
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5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

กจิกรรมการเรยีนการ

สอน 
วธีิการประเมนิผล 

 5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่

จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางาน

ที่ เ ก่ียว กับการใชสารสนเทศและ

เทคโนโลยสีื่อสารอยางเหมาะสม 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) มอบหมาย

งาน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ) การนําเสนอ 

  

 5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใช

สารสนเทศทางคณติศาสตร หรอืนํา

สถิตมิาประยุกตใชในการแกปญหาที่

เก่ียวของอยางสรางสรรค 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) มอบหมาย

งาน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ) การนําเสนอ 

 

 5.3 สามารถสื่อสารอยางมี

ประสทิธภิาพ ทัง้ปากเปลาและการ

เขยีน เลอืกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ)  รายงาน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ) การนําเสนอ 
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