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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณิตศาสตร ์

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

4094303 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น 

 
Introduction to Theory of Equations 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

 

 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 60/7 อาจารย์ อารยี์ วรเตชะคงคา 

กลุ่ม 60/8 อาจารย์ อารยี์ วรเตชะคงคา 

กลุ่ม 60/9 อาจารย์ อารยี์ วรเตชะคงคา 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2561 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี
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8. สถานท่ีเรียน 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจเรื่อง จ านวนเชิงซ้อน เพื่อเป็นพ้ืนฐานการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎสีมการพหุนาม 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหาค่ารากของสมการพหนุาม 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับค่ารากที่เป็นจ านวนเตม็ และจ านวนตรรกยะ ของสมการพหุนาม  

4. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับค่ารากของสมการก าลังสอง สมการก าลังสาม และสมการก าลังสี่ 

5. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณค่ารากของสมการ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนรายวิชามีประสิทธิภาพ 

 
 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 
          สมการพหุนาม รากของสมการพหุนาม ความสมัพันธ์ระหวา่งสัมประสิทธ์ิและรากของสมการ สมการก าลังสอง สมการก าลัง
สาม สมการก าลังสี่ และการประมาณค่าราก 

 
          Polynomial equations, roots of polynomial equations, relations of coefficients and roots of equations, 
quadratic equations, cubic equations, quartic equations, and root approximation  

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 
ตามความต้องการของนักศึกษา 

 
 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  

1. กิจกรรม    

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

1. กิจกรรม  1. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม  

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  

1. การเรียนรู้ด้วยการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง (Learning to Construct)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการคดิที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพครู  

1. การบรรยาย  1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
4. การสอบกลางภาค 
5. การสอบปลายภาค  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวม  

1. กิจกรรม  1. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสมค านึงถึงบุคคล และกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกัน  

1. กิจกรรม  1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  แนะน ารายวิชา 
 
บทที ่1 จ านวนเชิงซ้อน 
-รูปแบบมาตรฐานของจ านวน
เชิงซ้อน 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. แนะน ารายวิชา และข้อตกลง
เบื้องต้น 
2.บรรยาย อภิปรายเรื่องจ านวน
เชิงซ้อน 
  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

2  -รูปแบบเชิงขั้วของจ านวน
เชิงซ้อน 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. บรรยาย อภิปรายเรื่อง รูปแบบเชิง
ขั้วของจ านวนเชิงซ้อน และให้ท า
แบบฝึกหัดท้ายบท  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

การบ้าน  1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

3  บทที ่2  พหุนาม        
-ฟังก์ชันพหุนาม       การ
ด าเนินการเบื้องต้นของพหุ
นาม                          ทฤษฎี
เศษเหลือ 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. บรรยาย อภิปรายเรื่อพหุนาม   1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

4  การหาร
สังเคราะห ์ กระบวนการของ
ฮอร์เนอร ์  สูตรของเทเลอร ์ 

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. บรรยาย อภิปรายเรื่องการหาร
สังเคราะห ์กระบวนการของฮอร์เนอร์
และสตูรของเทเลอร ์
2. ทดสอบย่อยท้ายช่ัวโมง  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

5  บทที ่3  ค่ารากของสมการพหุ
นาม        
-ทฤษฎีเอกลักษณ์และทฤษฎี
พื้นฐานทางพีชคณิต 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. บรรยาย อภิปรายเรื่องค่ารากของ
สมการพหุนาม และทฤษฎีต่างๆ  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

6  ค่ารากจินตภาพของสมการพหุ
นามที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวน
จริง  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ

1. บรรยาย อภิปรายเรื่องค่ารากจนิต
ภาพของสมการพหุนามที่มี
สัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนจริง 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

การบ้าน  1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

อภิปราย  2.ให้ท าแบบฝึกหัด  2. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

7  ค่ารากของของสมการพหุนามที่
มีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนตรรก
ยะ  

3  0  1. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning) 
2. การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

1.บรรยาย อภิปรายเรื่อง ค่ารากของ
สมการพหุนามที่มสีัมประสิทธ์เป็น
จ านวนตรรกยะ  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

ช้ินงาน การหา
ค่ารากของ
สมการพหุนาม
ที่มีสัมประสิทธ์
เป็นจ านวน
ตรรกยะ  

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

8  สอบกลางภาค  0  0          1. การสอบ
กลางภาค  

9  ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและ
สัมประสิทธ์ิของสมการพหุนาม 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1.
บรรยาย อภิปราย เรื่อง ความสมัพันธ์
ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธ์ของ
สมการพหุนาม 
2.ให้ท าแบบฝึกหัด  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

การบ้าน  1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

10  บทที ่4  ขีดจ ากัดค่ารากและราก
จ านวนตรรกยะ        
-ขีดจ ากัดของค่าราก 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. บรรยาย อภิปราย เรื่อง การหา
ขีดจ ากัดของค่าราก   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

11  ค่ารากท่ีเป็นจ านวนเต็มคา่รากท่ี
เป็นจ านวนตรรกยะ  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ

1. บรรยายและอภิปรายเรื่อง การหา
ค่ารากท่ีเป็นจ านวนเต็มและค่ารากท่ี
เป็นจ านวนตรรกยะ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

อภิปราย    กิจกรรม  

12  สมการก าลังสอง  3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. ทดสอบย่อย 
2. บรรยายและอภิปราย  
  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

13  สมการก าลังสาม  3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. บรรยายและอภิปรายเรื่องสมการ
ก าลังสาม 
2. มอบหมายการบา้น  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

การบ้าน  1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

14  สมการก าลังสี ่ 3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. บรรยาย อภิปรายเรื่อง สมการ
ก าลังสี ่
2. มอบหมายชิ้นงานให้นักศึกษาแต่
ละคนสร้างสมการพหุนามดีกรีสูงๆ
และใช้ทฤษฎีที่เรียนมาตั้งแตต่้นมาหา
ค่าราก และให้น าเสนอในสัปห์
ที ่15 และ 16  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

15   การประมาณคา่รากของ
สมการ         

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. บรรยาย อภิปรายเรื่องการ
ประมาณค่ารากของสมการ 
2.นักศึกษาน าเสนองานรายบุคคล  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

การบ้าน 
 
ช้ินงานให้สร้าง
สมการดีกรี
มากกว่า 6 และ
ใช้ทฤษฎีที่เรียน
มาหาค่าราก  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

16  การประมาณค่ารากของ
สมการ         

3  0  1. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning) 
2. การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

1. บรรยายและอภิปรายเรื่องการ
ประมาณค่าราก 
2.นักศึกษาน าเสนองานรายบุคล  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

ช้ินงานให้สร้าง
สมการดีกรี
มากกว่า 6 และ
ใช้ทฤษฎีที่เรียน
มาหาค่าราก  

1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การเข้า
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

17  สอบปลายภาค  0  0          1. การสอบ
ปลายภาค  

 รวม 45.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  4,12  10.00  10.00  

2  การประเมินการบ้าน  2,6,9,13,15  5.00  5.00  

3  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

15,16  10.00  10.00  

4  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วมกิจกรรม  1-7 , 9-16  5.00  5.00  

5  การสอบกลางภาค  8  35.00  35.00  

6  การสอบปลายภาค  17  35.00  35.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทฤษฎีสมการเบื้องต้น 

 

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 

 

  มานัส บญุยัง   ทฤษฎีสมการเบ้ืองต้น  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  2529 

  มัลลิกา ถาวรอธิวาสน ์ทฤษฎสีมการพหุนาม ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชิงใหม่,  2535 

  สุพรรณ เพ็งชัย  ทฤษฎีสมการเบ้ืองต้น  สุวีริยาสาส์น, 2544 

 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
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 www.gutenberg.org 

 
 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 
    ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย     

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 

 
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

 

 
ปรับวิธีสอนให้มีความหลากหลาย และปรับการประเมินสอดคล้องกับทักษะแต่ละด้าน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยนักศกึษาท าแบบประเมินในระบบของมหาวิทยาลยั 

 
4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 

 

 
1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 
          -  ทบทวนปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 

 
6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ให้มีความทันสมัย 
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