ภาควิชาคณิตศาสตร์เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปี 2556
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
แผน ก และแผน ข
***************************************
จานวนรับตามแผน : แผน ก 10 คน และ แผน ข 10 คน
รายละเอียดการสอบ :
วิ ชาที่สอบ
1. สอบข้อเขียน (ระบุวชิ าทีส่ อบ)
พืน้ ฐานหลักทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่
เซต, ความสัมพันธ์และฟงั ก์ชนั , การ
ดาเนินการทวิภาค, ลาดับของจานวน
จริง, ลิมติ และความต่อเนื่อง, หลักการ
พิสจู น์และทฤษฎีจานวนเบือ้ งต้น

วันและเวลาที่สอบ
วันที่ 11 มีนาคม 2556
เวลา 9.00-12.00 น.

สถานที่สอบ
ห้อง MB 2210
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. สอบสัมภาษณ์
เฉพาะผูส้ อบผ่านข้อเขียน

วันที่ 12 มีนาคม 2556
เวลา 9.00 – 12.00 น.

ห้องประชุม 2 ชัน้ 3
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. จานวนหน่วยกิตรวม
2. กระบวนวิชาเรียน
2.1 วิชาบังคับ

2.2 วิชาเลือก

แผน ก แบบ ก2
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
206726 พีชคณิตเชิงเส้นสาหรับครู
206728 ทฤษฎีจานวนและพีชคณิตสาหรับครู
206737 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับครู
206739 วิยตุ คณิตศาสตร์สาหรับครู
206753 การสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
206774 ความน่าจะเป็ นสาหรับครู
206794 สัมมนาคณิตศาสตร์สาหรับครู 1
206795 สัมมนาคณิตศาสตร์สาหรับครู 2
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
206703 กระบวนการทางคณิตศาสตร์กบั กิจกรรมและการวัดผล
206717 เรขาคณิตสาหรับครู
206736 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์

206783
206789
219761
219768
3. วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
4. เงือ่ นไขอืน่ ๆ

เทคนิคการวิจยั ดาเนินการ 1
หัวข้อเลือกสรรในคณิตศาสตร์
การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ในพลศาสตร์ของไหล
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1. ภาษาอังกฤษ
1. ภาษาอังกฤษ
2. มีผลงานตีพมิ พ์ *
2. สอบประมวลความรู้

หมายเหตุ * ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับของสาขาวิชา หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม
(proceedings) โดยผลงานทีเ่ ผยแพร่นนั ้ ต้องเป็ นบทความฉบับเต็ม (full paper) และมีช่อื ของ
นักศึกษาเป็ นชื่อแรก จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง

แผนการศึกษา
ปี ที่
ช่วงที่
ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม
1
ช่วงที่ 2 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม

2

ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม
ช่วงที่ 2 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

206728 ทฤษฎีจานวนและพีชคณิตสาหรับครู
206703 กระบวนการทางคณิตศาสตร์กบั กิจกรรมและการวัดผล
206703 กระบวนการทางคณิตศาสตร์กบั กิจกรรมและการวัดผล

206726
206794
206xxx
206753
206795
206774
206739
206737

พีชคณิตเชิงเส้นสาหรับครู
สัมมนาคณิตศาสตร์สาหรับครู 1
วิชาเลือก
การสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สัมมนาคณิตศาสตร์สาหรับครู 2
ความน่าจะเป็ นสาหรับครู
วิยุตคณิตศาสตร์สาหรับครู
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับครู

เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์

3

ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม

206797 วิทยานิพนธ์

ช่วงที่ 2 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม

206797 วิทยานิพนธ์

เสนอหัวข้อค้นคว้าอิสระ

206798 ค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
206798 ค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ 1. เวลาเรียน จันทร์-พุธ เวลา 16.30 น. – 19.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 – 16.00 น
2. วิชา 206753 การสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นให้นกั ศึกษาทาเป็ น

ค่าเทอม โดยประมาณปี ละ 40,000 บาท (ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท)
ระยะเวลาการศึกษา

3 ปีการศึกษา

