
ภาควิชาคณติศาสตรเ์ปดิรบันกัศึกษาเข้าศกึษาในป ี2556 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ์

(ภาคพิเศษ) 
แผน ก และแผน ข 

*************************************** 
 
จ านวนรบัตามแผน  :  แผน ก 10 คน   และ แผน ข 10 คน   

รายละเอียดการสอบ : 

วิชาท่ีสอบ วนัและเวลาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 
1.  สอบข้อเขียน  (ระบุวชิาทีส่อบ) 
พืน้ฐานหลกัทางคณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่
เซต, ความสมัพนัธแ์ละฟงักช์นั, การ
ด าเนินการทวภิาค, ล าดบัของจ านวน
จรงิ, ลมิติและความต่อเนื่อง, หลกัการ
พสิจูน์และทฤษฎจี านวนเบือ้งตน้ 
 

วนัที ่ 11  มนีาคม  2556 
เวลา  9.00-12.00 น. 

หอ้ง  MB  2210 
ภาควชิาคณิตศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

2.   สอบสมัภาษณ์ 
     เฉพาะผูส้อบผ่านขอ้เขยีน 

วนัที ่ 12  มนีาคม  2556 
เวลา  9.00 – 12.00  น. 

หอ้งประชุม 2 ชัน้ 3  
ภาควชิาคณิตศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 
หลกัสตูร 

โครงสร้างหลกัสตูร แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
1. จ านวนหน่วยกติรวม ไมน้่อยกว่า 38 หน่วยกติ ไมน้่อยกว่า 38 หน่วยกติ 
2. กระบวนวชิาเรยีน ไมน้่อยกว่า 26 หน่วยกติ ไมน้่อยกว่า 32 หน่วยกติ 
    2.1  วชิาบงัคบั 20 หน่วยกติ 20 หน่วยกติ 
 206726   พชีคณิตเชงิเสน้ส าหรบัคร ู

206728   ทฤษฎจี านวนและพชีคณิตส าหรบัคร ู
206737   การวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู
206739   วยิตุคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู
206753   การสอนคณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
206774   ความน่าจะเป็นส าหรบัคร ู
206794   สมัมนาคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู1 
206795   สมัมนาคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู2 

    2.2 วชิาเลอืก ไมน้่อยกว่า  6 หน่วยกติ ไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 206703   กระบวนการทางคณิตศาสตรก์บักจิกรรมและการวดัผล 

206717   เรขาคณิตส าหรบัคร ู
206736   ทฤษฎกีราฟและการประยกุต์ 



206783   เทคนิคการวจิยัด าเนินการ 1 
206789   หวัขอ้เลอืกสรรในคณิตศาสตร ์
219761   การจ าลองแบบเชงิคณิตศาสตร ์
219768   คณิตศาสตรใ์นพลศาสตรข์องไหล 

3. วทิยานิพนธ/์คน้ควา้อสิระ 12 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 
4. เงือ่นไขอืน่ๆ  1. ภาษาองักฤษ 1. ภาษาองักฤษ 
 2. มผีลงานตพีมิพ ์*  2. สอบประมวลความรู ้
 
หมายเหตุ *  ผลงานหรอืสว่นหนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ 
                ซึง่เป็นทีย่อมรบัของสาขาวชิา หรอืเสนอต่อทีป่ระชมุวชิาการทีม่รีายงานการประชุม  
                (proceedings) โดยผลงานทีเ่ผยแพร่นัน้ตอ้งเป็นบทความฉบบัเตม็ (full paper) และมชีื่อของ 
                นกัศกึษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
แผนการศึกษา 
ปีท่ี ช่วงท่ี แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1 ช่วงที ่1 เดอืนตุลาคม 206728  ทฤษฎจี านวนและพชีคณิตส าหรบัคร ู

206703  กระบวนการทางคณิตศาสตรก์บักจิกรรมและการวดัผล 

 ช่วงที ่2 เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 206703  กระบวนการทางคณิตศาสตรก์บักจิกรรมและการวดัผล 
206726  พชีคณิตเชงิเสน้ส าหรบัคร ู 
206794  สมัมนาคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู1 
206xxx  วชิาเลอืก 

2 ช่วงที ่1 เดอืนตุลาคม 206753  การสอนคณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
206795  สมัมนาคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู2 

 ช่วงที ่2 เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 206774  ความน่าจะเป็นส าหรบัคร ู
206739  วยิุตคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู
206737  การวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู

  เสนอหวัขอ้โครงรา่งวทิยานิพนธ์ เสนอหวัขอ้คน้ควา้อสิระ 

3 ช่วงที ่1 เดอืนตุลาคม 206797  วทิยานิพนธ ์ 206798 คน้ควา้อสิระ 
สอบประมวลความรู ้

 ช่วงที ่2 เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 206797  วทิยานิพนธ ์ 206798 คน้ควา้อสิระ 
 
หมายเหต ุ1.  เวลาเรยีน   จนัทร-์พุธ  เวลา  16.30 น. – 19.30 น. เสาร-์อาทติย ์เวลา 8.00 – 16.00 น 
               2. วชิา 206753  การสอนคณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีน้นใหน้กัศกึษาท าเป็น 
 
ค่าเทอม  โดยประมาณปีละ  40,000  บาท  (ตลอดหลกัสตูร 120,000 บาท) 
 
ระยะเวลาการศึกษา     3 ปีการศกึษา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


