
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

 1. รหสัวชิา 2301231 

 2. จ านวนหน่วยกติ 3 หน่วยกติ 

 3. ชื่อวชิา ทฤษฎสีมการเบือ้งตน้ (Introduction to Theory of Equations) 

 4. คณะ/ภาควชิา ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตร ์

 5. ภาคการศกึษา ปลาย 

 6. ปีการศกึษา 2557 
 7. ชื่อผูส้อน  รองศาสตราจารย ์ดร. ไพศาล นาคมหาชลาสนิธุ ์(Paisan.N@chula.ac.th) 

  หอ้ง 1408/5 อาคารมหาวชริุณหศิ คณะวทิยาศาสตร ์ 

 8. เงื่อนไขรายวชิา ไม่ม ี

 9. สถานภาพของวชิา วชิาเลอืก 

 10. ชื่อหลกัสตูร ครศุาสตรบณัฑติ 

 11. วชิาระดบั ปรญิญาตร ี

 12. จ านวนชัว่โมงทีส่อน 3 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 13. เน้ือหารายวชิา 

สมการพหุนามและราก  โดยเฉพาะอย่างยิง่สมการก าลงัสามและก าลงัสี ่การแยกกนัของราก สมการไดโอแฟนไทน์ 

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

 14. ประมวลการเรียนรายวิชา 

14.1 วตัถปุระสงคท์ัว่ไปและ/หรอืวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1. บวก ลบ คณู และหารพหนุาม 

 2. ใชว้ธิหีารสงัเคราะหห์าผลหารและเศษของการหารพหุนาม  

 3. หาตวัหารร่วมมากของพหนุาม 

 4. ใชก้ระบวนการฮอรเ์นอรแ์ละสตูรเทยเ์ลอรก์ระจายพหนุาม 

 5. จ าแนกประเภทของรากของสมการพชีคณิต 

 6. หารากทัง้หมดหรอืบางสว่นของสมการพชีคณิต 

 7. หาคา่ขอบเขตของรากและหารากตรรกยะของสมการพชีคณิตทีม่ปีระสทิธิเ์ป็นจ านวนตรรกยะ 

 8. หารากของสมการพชีคณิตก าลงัสามโดยใชส้ตูรของคารด์าโน 
 9. หารากของสมการพชีคณิตก าลงัสีโ่ดยใชส้ตูรของเฟรร์ารี 
 10. ใชท้ฤษฎบีทของรอล กฎเครื่องหมายของเดการต์ และทฤษฎบีทของสเตมิแยกต าแหน่งของรากจรงิของสมการพชีคณิต 

 11. ประมาณค่ารากจรงิของสมการพชีคณิต  โดยวธิฮีอรเ์นอร ์ วธิที าซ ้า และวธินิีวตนั 

 12. หาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์เชงิเสน้ของสองตวัแปรและหลายตวัแปร 

14.2 เน้ือหารายวิชาต่อสปัดาห ์

 1. พหนุามของตวัแปรเดียว 6 ชัว่โมง 

 พชีคณิตของพหนุาม, ทฤษฎบีทเศษเหลอื, การหารสงัเคราะห,์  
กระบวนการของฮอรเ์นอร์, สตูรของเทยเ์ลอร,์ ตวัหารร่วมมากของพหุนาม 

 2. สมการพีชคณิตและรากของสมการพีชคณิต 7 ชัว่โมง 

 ทฤษฎเีอกลกัษณ์, ทฤษฎบีทหลกัมลูของพชีคณิต,  

รากเชงิซอ้นของสมการทีม่สีมัประสทิธิเ์ป็นจ านวนจรงิ, 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งรากกบัสมัประสทิธิ,์ สตูรของนิวตนั, การหารากซ ้า 

  



3.ค่าขอบเขตของรากและรากตรรกยะ 5 ชัว่โมง 

 ความหมายและวธิหีาคา่ขอบเขตของรากจรงิ,  

ความหมายและวธิหีาคา่ขอบเขตของคา่สมับูรณ์ของรากเชงิซอ้น, 

รากทีเ่ป็นจ านวนเตม็, รากตรรกยะ 

 4. สมการก าลงัสามและสมการก าลงัส่ี 4 ชัว่โมง 

 สมการก าลงัสามและสตูรของคารด์าโน, สมการก าลงัสีแ่ละสตูรของเฟรร์าร ี

 5. การแยกต าแหน่งราก 7 ชัว่โมง 

 ทฤษฎทีัว่ไปเกีย่วกบัราก, ทฤษฎบีทของรอล, กฎเครื่องหมายของเดการต์ 

 6. ทฤษฎีบทของสเติม  6 ชัว่โมง 

 ฟงักช์นัของสเตมิ, การสรา้งล าดบัของสเตมิ, การแยกต าแหน่งรากดว้ยทฤษฎบีทของสเตมิ 

 7. การประมาณค่าราก  6 ชัว่โมง 

 วธิฮีอรเ์นอร,์ วธิที าซ ้า, วธินิีวตนั  

 8. สมการไดโอแฟนไทน์ 4 ชัว่โมง 

 สมการไดโอแฟนไทน์เชงิเสน้ของสองตวัแปรและหลายตวัแปร 

14.3 วธิจีดัการเรยีนการสอน 

 การบรรยาย รอ้ยละ 100 

14.4 สือ่การสอน 

 สือ่น าเสนอในรปูแบบของ Geometer’s Sketchpad 

 สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์/ เวบ็ไซต ์

14.5 การวดัผลการเรยีน (Evaluation) 

14.5.1 การเขา้ร่วมกจิกรรมในหอ้งเรยีน รอ้ยละ 0 

14.5.2 การประเมนิความรูท้างวชิาการ 
- สอบย่อย รอ้ยละ 0 
- สอบกลางภาค (5 ม.ีค. 2558 เวลา 8.30-11.30 น.) รอ้ยละ 50 

- สอบปลายภาค (4 พ.ค. 2558 เวลา 13.00-16.00 น.) รอ้ยละ 50 
 15. รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 

15.1 เอกสารบงัคบั เอกสารค าสอน 
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. การประเมินผลการสอน 

16.1 การประเมนิการสอน  ใชร้ปูแบบ 04 การสอนแบบบรรยาย 
16.2 การปรบัปรุงจากผลการประเมนิการสอนครัง้ทีผ่่านมา - 

16.3 การอภปิรายหรอืการวเิคราะหท์ีเ่สรมิสรา้งคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ด้านสติปัญญาและวิชาการ: กจิกรรมเสรมิความรูใ้นหอ้งเรยีน 
ด้านทกัษะและวิชาชีพ: นิสติฝึกทกัษะในการแกป้ญัหาตามทีม่อบหมาย 
คณุธรรม: อบรมคณุธรรมทีค่วรมใีหแ้ก่นิสติทีเ่ขา้เรยีน เช่น การตรงต่อเวลา การไมล่อกงานผูอ้ื่น การเคารพบุคคลที่ควร

เคารพ เช่น บุพการ ีอาจารย ์เป็นตน้ 

สงัคม: ใหนิ้สติช่วยเหลอืในการถกปญัหาและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย แต่ไมล่อกงานผูอ้ื่น 


