
ประมวลรายวชาิ  (Course Syllabus) 

 1. รหสัวชิา 2301231 

 2. จาํนวนหน่วยกติ 3 หน่วยกติ 

 3. ชื่อวชิา ทฤษฎสีมการเบือ้งตน้ (Introduction to Theory of Equations) 

 4. คณะ/ภาควชิา ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตร ์
 5. ภาคการศกึษา ปลาย 

 6. ปีการศกึษา 2556 
 7. ชื่อผูส้อน  รองศาสตราจารย ์ดร. ไพศาล นาคมหาชลาสนิธุ ์(Paisan.N@chula.ac.th) 

  หอ้ง 1408/5 อาคารมหาวชริณุหศิ คณะวทิยาศาสตร ์ 
 8. เงือ่นไขรายวชิา ไมม่ ี

 9. สถานภาพของวชิา วชิาเลอืก 

 10. ชื่อหลกัสตูร ครศุาสตรบณัฑติ 

 11. วชิาระดบั ปรญิญาตร ี
 12. จาํนวนชัว่โมงทีส่อน 3 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 13. เน้ือหารายวชิา 
สมการพหุนามและราก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่สมการกาํลงัสามและกาํลงัสี ่การแยกกนัของราก สมการไดโอแฟนไทน์ 

Polynomial equations and their roots, particularly cubic and biquadratic equations;  
separation of roots; Diophantine equations. 

 14. ประมวลการเรียนรายวชาิ  

14.1 วตัถปุระสงคท์ัว่ไปและ/หรือวตัถปุระสงคเ์ชงพฤตกรรมิ ิ  

 1. บวก ลบ คณู และหารพหนุาม 

 2. ใชว้ธิหีารสงัเคราะหห์าผลหารและเศษของการหารพหนุาม  

 3. หาตวัหารรว่มมากของพหนุาม 

 4. ใชก้ระบวนการฮอรเ์นอรแ์ละสตูรเทยเ์ลอรก์ระจายพหนุาม 

 5. จาํแนกประเภทของรากของสมการพชีคณิต 

 6. หารากทัง้หมดหรอืบางสว่นของสมการพชีคณิต 

 7. หาคา่ขอบเขตของรากและหารากตรรกยะของสมการพชีคณิตทีม่ปีระสทิธเิป็นจาํนวนตรรกยะ์  

 8. หารากของสมการพชีคณิตกาํลงัสามโดยใชส้ตูรของคารด์าโน 
 9. หารากของสมการพชีคณิตกาํลงัสีโ่ดยใชส้ตูรของเฟรร์าร ี
 10. ใชท้ฤษฎบีทของรอล กฎเครือ่งหมายของเดการต์ และทฤษฎบีทของสเตมิแยกตาํแหน่งของรากจรงิของสมการพชีคณติ 

 11. ประมาณคา่รากจรงิของสมการพชีคณิต  โดยวธิฮีอรเ์นอร ์ วธิทีาํซํ้า และวธินิีวตนั 

 12. หาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์เชงิเสน้ของสองตวัแปรและหลายตวัแปร 

14.2 เน้ือหารายวชาตอสปัดาห์ิ ่  

 1. พหนุามของตวัแปรเดียว 6 ชัว่โมง 
 พชีคณิตของพหนุาม, ทฤษฎบีทเศษเหลอื, การหารสงัเคราะห,์  

กระบวนการของฮอรเ์นอร,์ สตูรของเทยเ์ลอร,์ ตวัหารรว่มมากของพหนุาม 

 2. สมการพีชคณตและรากิ ของสมการพีชคณติ  7 ชัว่โมง 
 ทฤษฎเีอกลกัษณ์, ทฤษฎบีทหลกัมลูของพชีคณิต,  

รากเชงิซอ้นของสมการทีม่สีมัประสทิธเิป็นจาํนวนจรงิ์ , 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งรากกบัสมัประสทิธิ,์ สตูรของนิวตนั, การหารากซํ้า 



 3. คาขอบเขตของรากและรากตรรกยะ่  5 ชัว่โมง 
 ความหมายและวธิหีาคา่ขอบเขตของรากจรงิ,  

ความหมายและวธิหีาคา่ขอบเขตของคา่สมับรูณ์ของรากเชงิซอ้น, 

รากทีเ่ป็นจาํนวนเตม็, รากตรรกยะ 

 4. สมการกาํลงัสามและสมการกาํลงัส่ี 4 ชัว่โมง 
 สมการกาํลงัสามและสตูรของคารด์าโน, สมการกาํลงัสีแ่ละสตูรของเฟรร์าร ี

 5. การแยกตาํแหนง่ ราก 7 ชัว่โมง 
 ทฤษฎทีัว่ไปเกีย่วกบัราก, ทฤษฎบีทของรอล, กฎเครือ่งหมายของเดการต์ 

 6. ทฤษฎีบทของสเตมิ   6 ชัว่โมง 
 ฟงกช์นัของสเตมิั , การสรา้งลาํดบัของสเตมิ, การแยกตาํแหน่งรากดว้ยทฤษฎบีทของสเตมิ 

 7. การประมาณคาราก่   6 ชัว่โมง 
 วธิฮีอรเ์นอร,์ วธิทีาํซํ้า, วธินิีวตนั  

 8. สมการไดโอแฟนไทน์ 4 ชัว่โมง 
 สมการไดโอแฟนไทน์เชงิเสน้ของสองตวัแปรและหลายตวัแปร 

14.3 วธิจีดัการเรยีนการสอน 

 การบรรยาย รอ้ยละ 100 

14.4 สือ่การสอน 

 สือ่นําเสนอในรปูแบบของ Geometer’s Sketchpad 

 สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์/ เวบ็ไซต ์

14.5 การวดัผลการเรยีน (Evaluation) 

14.5.1 การเขา้รว่มกจิกรรมในหอ้งเรยีน รอ้ยละ 10 

14.5.2 การประเมนิความรูท้างวชิาการ 
- สอบยอ่ย รอ้ยละ 20 
- สอบกลางภาค (25 ธ.ค. 2556 เวลา 8.30-11.30 น.) รอ้ยละ 35 

- สอบปลายภาค (24 ก.พ. 2557 เวลา 13.00-16.00 น.) รอ้ยละ 35 
 15. รายช่ือหนังสืออานประกอบ่  

15.1 เอกสารบงัคบั เอกสารคาํสอน 
15.2 หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ จติรจวบ เปาอนิทร,์ ทฤษฎีสมการ, 2548. 

 J.V. Uspensky, Theory of Equations, McGraw-Hill, 1948. 

15.3 สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์หรอื เวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง http://pioneer.chula.ac.th/~npaisan/2301231 

 16. การประเมนผลการสอนิ  

16.1 การประเมนิการสอน  ใชร้ปูแบบ 04 การสอนแบบบรรยาย 
16.2 การปรบัปรงุจากผลการประเมนิการสอนครัง้ทีผ่า่นมา - 

16.3 การอภปิรายหรอืการวเิคราะหท์ีเ่สรมิสรา้งคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ด้านสตปัญญาและวชาการิ ิ : กจิกรรมเสรมิความรูใ้นหอ้งเรยีน 
ด้านทกัษะและวชาชีพิ : นิสติฝึกทกัษะในการแกป้ญหาตามทีม่อบหมายั  
คณุธรรม: อบรมคุณธรรมทีค่วรมใีหแ้ก่นิสติทีเ่ขา้เรยีน เชน่ การตรงต่อเวลา การไมล่อกงานผูอ้ืน่ การเคารพบุคคลทีค่วร

เคารพ เชน่ บุพการ ีอาจารย ์เป็นตน้ 

สงัคม: ใหนิ้สติชว่ยเหลอืในการถกปญหาและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย แต่ไมล่อกงานผูอ้ื่นั  
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