
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 

1. รหัสวิชา    2301337 
2. จํานวนหนวยกิต (Course Credit)   3 หนวยกิต 
3. ชื่อวิชา (Course Title)   Abstract    Algebra I 
4. คณะวิทยาศาสตร   ภาควิชาคณิตศาสตร 
5 ภาคการศึกษา    ภาคการศึกษาตน 
6. ปการศึกษา    2550 
7. ชื่อผูสอน       รองศาสตราจารย ดร.พัฒนี  อุดมกะวานิช 
8. เงื่อนไขรายวิชา 

8.1    วิชาที่ตองเรียนมากอน  2301224 
8.2    วิชาบังคับรวม   - 
8.3    วิชาควบ    - 

9. สถานภาพของวิชา   วิชาบังคับ 
10.  ชื่อหลักสูตร (ชื่อหลักสูตรที่รายวิชานี้บรรจุอยู)   วิทยาศาสตรบัณฑิต  
11. วิชาระดับ    ปริญญาบัณฑิต 
12. จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห  3 ชั่วโมง/สัปดาห 
13. เนื้อหารายวิชา  (Course Description)  ตามที่ปรากฏในหลักสูตร 
 กรุป  ทฤษฎีบทกรุปสมสัณฐาน  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  กรุปสมมาตร  การประยุกต 
 Groups; group isomorphism theorems; permutation groups; symmetry groups; applications. 
14. ประมวลการเรียนรายวิชา  (Course Outline) ระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับ 

14.1   วัตถุประสงคทั่วไปและ/หรือวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรม   เมื่อเรียนวิชานี้แลว นิสิตจะสามารถ 
 1.      อธิบายความหมายของ กรุป และยกตัวอยางกรุปจํากัด กรุปอนันต กรุปสลับที่ กรุปไมสลับที่ 
           กรุปวัฎจักร และกรุปสมาตร 

2. อธิบายความหมายและยกตัวอยางของพจนตอไปนี้ สับกรุปปรกติ และศูนยกลางของกรุป  
โคเซตและดรรชนี  ดรรชนีขอสับกรุปในกรุป ตัวกอกําเนิดของกรุปวัฎจักร กรุปผลหารและ  
สาทิส สัณฐานของกรุป 

3. เขียนแลคทิสของสบักรุปของบางกรุปที่มีขนาดไมใหญมากนัก (มีขนาดไมเกิน 25) 
4. บอกขอความและเขียนโครงรางการพิสูจนของทฤษฎีบทลากรานจ ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป

ทั้งสามทฤษฎีบท ทฤษฎีบทโคชี และทฤษฎีบทเคยเลย และสามารถนําทฤษฎีบทเหลานั้นไปใช 

5. อธิบายความหมายของกรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปสลับ และคลาสสังยุค 
6. ตรวจสอบไดวากรุปที่กําหนดใหเปนกรุปวัฎจักรหรือไม 
7. ตรวจสอบไดวาสมาชิกใดเปนตัวกอกําเนิดของกรุปที่กําหนดให (ถามี) 
8. ตรวจสอบไดวาสับกรุปใดของกรุปที่กําหนดใหเปนสับกรุปปรกติของกรุปนั้น (ถามี) 
9. ตรวจสอบไดวากรุปสองกรุปที่กําหนดใหนั้นสมสัณฐานกันหรือไม อยางไร 
10. นําความรูในเรื่องกรุปไปประยุกตในเรื่องรหัสแกไขคาคลาดเคลื่อน 

14.2    เนื้อหารายวิชาตอสัปดาหหรือเนื้อหารายวิชา พรอมจํานวนชั่วโมงที่ใช 
1.  Groups      (20  hours) 

- definitions and examples 
- elementary properties of groups 
- subgroups and lattice of subgroups 
- homomorphism and isomorphisms 
- cyclic groups 
- direct  products 
- cosets and properties of cosets 
- Lagrange’s theorem 
- normal subgroups and quotient groups 
- conjugacy classes and Cauchy’s Theorem 

2.  Group Isomorphism Theorems    (5  hours) 
- group homomorphisms  
- elementary properties of group homomorphisms 
- group isomorphism theorems 

3.  Permutation Groups     (9  hours) 
- definitions and examples 
- Cayley’s theorem 
- cycles 
- properties of permutations 
- alternating groups 

4.  Symmetry Groups     (4 hours) 
         -       isometries 

5.  Applications      (7 hours) 
Introduction to Algebraic Coding Theory 

- linear codes 
- parity-check matrix decoding 
- coset decoding 



           14.3   วิธีการจัดการเรียนการสอน       บรรยาย  1 ชั่วโมง / 3 ครั้ง / คาบ รอยละ 100 
 14.4   สื่อการสอน    แผนทึบและเอกสารประกอบการสอน 

 14.5   การมอบหมายงาน ผานระบบเครือขาย  มอบหมายงานผาน web Page และสงงานกับ   
       อาจารยผูสอนโดยตรง 
14.6    การวัดผลการเรียน 
       14.6.1    การประเมินความรูทางวิชาการ   รอยละ  70 
       14.6.2    การประเมินการทํางานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน รอยละ  10 
            14.6.3    การประเมินผลงานที่ไดมอบหมาย  รอยละ  20 

15. รายชื่อหนังสืออานประกอบ 
15.1    หนังสือบังคับ  ไมมี 
15.2    หนังสืออานเพิ่มเติม    Fraleigh, J. B.: A First Course in Abstract Algebra,  Addison-Wesley         
15.3    บทความวิจยั / บทความวิชาการ (ถามี)          
15.4    สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือเว็บไซตที่เกี่ยวของ   http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~upattane/ 

16.    การประเมินผลการเรียนการสอน 
16.1   ใชแบบประเมินการสอน   รูปแบบที่ 04 การสอนแบบบรรยาย  
16.2   การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผานมา  ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน  และ web page    
16.3   การอภิปรายหรือการวิเคราะหที่เสริมสรางคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของบณัฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ดานสติปญญาและวิชาการ    :    มอบหมายและตรวจการบานนิสิตอยางสม่ําเสมอ 
ดานทักษะและวิชาชีพ :    นิสิตนําเสนองานที่ไดจริงมอบหมาย 
 
คุณธรรม :     อบรมนิสิตในชั่วโมงแรกที่เขาสอนถึงคุณธรรมที่นิสิตควรจะมี   เชน 
                                  การตรงตอเวลา  การไมลอกงานบุคคลอื่น  การเคารพบุคคลที่ควรเคารพ 
                                  เชน พอ แม อาจารย และใหปดโทรศัพทมือถือในชั่วโมงเรียน และชั่วโมงสอบ 
สังคม  :    ใหนิสิตคอยชั่วเหลือซึ่งกันและกันทั้งทางดานวิชาการและความเปนอยู 
 
    **************************************** 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


