
กระบวนวิชาปรับปรุง 

ตารางเปรยีบเทยีบการเปลี่ยนแปลงกระบวนวชิา  

ลําดับ

ที ่

กระบวนวชิาเดมิ สวนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเปน เหตุผล 

1 ว.คณ. 736 (206736)   ทฤษฎกีราฟและการประยุกต 

                              (GRAPH THEORY AND APPLICATIONS) 

จํานวนหนวยกิต  3 นก. 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ตามความเห็นชอบของผูสอน 

1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

และเนื้อหากระบวนวชิา 

2. วัตถุประสงคของกระบวนวชิา 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสู

กระบวนวชิา (Curriculum mapping) 

 

 

 

      

      ตามเอกสารแนบ 

1. ปรับเนื้อหาใหเหมาะสมและทันสมัย 

 

2. ปรับใหสอดคลองกับเนื้อหา 

3. เพื่อใหมกีารวัดผลไดจริงตรงกับ   

    เนื้อหาในปจจุบัน 

 

 



   รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร   ภาควชิาคณติศาสตร 

  Faculty of Science   Department of Mathematics 

3. รหัสกระบวนวชิา  206736 

 ชื่อกระบวนวชิา  ทฤษฎกีราฟและการประยุกต  

    (Graph Theory and Applications)  

4. หนวยกติ   3(3-0-6)  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 

 1.1 กระบวนวชิานี้ใชสําหรับ 

  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร 

  หลายหลักสูตร       

1.2 ประเภทของกระบวนวชิา           

   วชิาบังคับ     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  

   วชิาเลอืก     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  

 วชิาตามเงื่อนไขของสาขาวชิา     

 วทิยานพินธ/การคนควาแบบอสิระ 

2. อาจารยผูรับผดิชอบกระบวนวชิาและอาจารยผูสอน        

2.1  ชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ 

  อ.ดร.สายัญ   ปนมา 

2.2 อาจารยผูสอน (ทุกคน)  

  อ.ดร.สายัญ   ปนมา 

3. ภาคการศกึษา/ชั้นปท่ีเรยีน    

 ภาคการศกึษาที่  2  ช้ันปที่ 1, 2 

4. สถานท่ีเรยีน     

 ในสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 นอกสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม (ระบ)ุ ............................................. 

5. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคาํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษา 

    เปนรายบคุคล 

 ไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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หมวดท่ี 2 ลักษณะและการดําเนนิการ 
 

ภาควชิาคณติศาสตร                   คณะวทิยาศาสตร  

ว.คณ. 736  ) 206736(   ทฤษฎกีราฟและการประยุกต                            3(3- 0- 6( 

ลักษณะกระบวนวชิา   บรรยาย        ปฏบิัติการ           

   ฝกปฏบิัต ิ     วทิยานพินธ/การคนควาแบบอสิระ 

การวัดและประเมนิผล               A-F            S/U                  P 
กรณขีองกระบวนวชิา Selected Topic        นับจํานวนหนวยกติสะสมเพื่อการสําเร็จการศกึษาทุกคร้ัง 
                                                           นับจํานวนหนวยกติสะสมเพื่อการสําเร็จการศกึษาเพยีงคร้ังเดียว 
 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  ตามความเห็นชอบของผูสอน  
  
คําอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  
 กราฟและกราฟยอย กราฟตนไม กราฟออยเลอรเรียนและกราฟฮามลิโทเนียน กราฟพลานาร การระบายสี การจับคูและ

การแยกตัวประกอบ ไดกราฟ  

  
วัตถุประสงคกระบวนวชิา   :  นักศกึษาสามารถ 
 1. พสิูจนทฤษฎบีทพื้นฐานที่สาํคัญในทฤษฎกีราฟได 

  2. ประยุกตทฤษฎบีทในทฤษฎกีราฟเพื่อแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ทีม่เีงื่อนไขสอดคลองกับทฤษฎบีท 

 

เนื้อหากระบวนวชิา                                           จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

1. กราฟและกราฟยอย                   7.5 

 1.1 กราฟและกราฟเชิงเดยีว 

 1.2 ฟงกชันสมสัณฐาน 

 1.3 กราฟชนดิตาง ๆ 

 1.4 กราฟยอย 

 1.5 แนวเดนิและความเช่ือมโยง 

 1.6 เซตตดัของจุดยอดและเสนเช่ือมตัด 

 1.7 การประยุกต 

2. กราฟตนไม            6 

 2.1 สมบัตขิองกราฟตนไม 

 2.2 การนับจํานวนของกราฟตนไม 

 2.3 การประยุกต 

3. กราฟออยเลอรเรยีนและกราฟฮามลิโทเนยีน       6 

 3.1 กราฟออยเลอรเรียน 

 3.2 กราฟฮามลิโทเนยีน 

 3.3 การประยุกต 
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เนื้อหากระบวนวชิา                                   จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

4. กราฟพลานาร           6 

 4.1 กราฟพลานาร 

 4.2 การฝงกราฟบนพื้นผวิ 

 4.3 การประยุกต 

5 . การระบายส ี           7.5 

 .5 1 ปญหา 4 สี  

 5.2 การระบายสจีุด 

 .5 3 การระบายสเีสน 

 5.4 การประยุกต 

6 . การจับคูและการแยกตัวประกอบ        6    

 .6 1 การจับคู      

 .6 2 การแยกตัวประกอบ     

 .6 3 การประยุกต 

7. ไดกราฟ           6 

 7.1 ไดกราฟแบบเขม 

 7.2 ทัวรนาเมนท 

 7.3 การประยุกต 

 

            รวม    45 

 

หลักการ /เหตุผล/ความจําเปนในการ ปรับปรุงกระบวนวชิา 

    1. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมและมคีวามทันสมัย 

           2. เพื่อใหวัตถุประสงคสอดคลองกับเนื้อหา 

           3. เพื่อใหมกีารวัดผลไดจริงตรงกับเนื้อหาในปจจบุัน 

 

  กระบวนวชิานี้ไดผานความเหน็ชอบจากที่ประชุมกรรมการบัณฑติศกึษาประจําคณะวทิยาศาสตร ในคราวประชุม

คร้ังที่ 3/2557 เมื่อวนัที่ 4 เดอืน  มนีาคม  พ.ศ.2557 กําหนดมผีลบังคับใชตัง้แตภาคการศกึษาที่  1  ปการศกึษา 2557  เปนตนไป 

 

 

      (รองศาสตราจารย ดร .สมัพันธ   สงิหราชวราพันธ(   

                      คณบดคีณะวทิยาศาสตร 

                          วนัที่        เดอืน มนีาคม  พ.ศ 2557  
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Department of Mathematics        Faculty of Science 

MATH 736 (206736)              GRAPH THEORY AND APPLICATIONS                  3(3-0-6) 
  Course Type        Lecture      Lab           
    Practicum   Thesis/I.S. 
  Measurement and Evaluate      A-F            S/U                  P 
Selected Topic (if any)                  Count the accumulated credits for graduation every times 
                                                  Count the accumulated credits for graduation one-time only 
 

Prerequisite : Consent of the instructor 

 
Course Description  :   
   Graphs and subgraphs, trees,  Eulerian and Hamiltonian graphs, plannar graphs, coloring, matchings and 

factorization, digraphs.  

 

Course Objectives :   Students will be able to 
1.  prove the important basic theorems in graph theory,  

2. apply theorems in Graph Theory in solving problems in some situations which have corresponding conditions to  

               the theorems. 

 
Course Contents                                 No. of Lecture Hours 

1. Graphs and subgraphs             7.5 

1.1 Graphs and simple graphs 

1.2 Isomorphisms 

1.3 Varieties of graphs  

1.4 Subgraphs 

1.5 Walks and connectedness 

1.6 Cut-vertex and bridges  

1.7 Applications 

2. Trees              6 

2.1 Properties of trees 

2.2 The enumeration of trees 

2.3 Applications 

3. Eulerian and Hamiltonian graphs           6 

  3.1 Eulerian graphs 

  3.2 Hamiltonian graphs 

3.3 Applications 
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Course Contents                                 No. of Lecture Hours 

4. Plannar graphs           6 

 4.1 Plannar graphs 

 4.2 Embedding graphs on surface  

4.3 Applications 

5. Coloring             7.5 

5.1 The Four color problem 

5.2 Vertex coloring 

5.3 Edge coloring 

5.4 Applications 

6. Matchings and factorization          6 

6.1 Matchings 

6.2 Factorization 

6.3 Applications  

7. Digraphs             6 

 7.1 Strong digraphs 

 7.2 Tournaments 

 7.3 Applications  

 

 

             Total  45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศกึษา 

 
1. คุณธรรม จรยิธรรม   

คุณธรรม จรยิธรรมที่ตองพฒันา กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มี

จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ....................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 1.2 มี วิ นั ย  ตรงตอ เวลา  และความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  เคารพ

กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร

และสังคม 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) การเขาเรียน 

 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ )ระบุ(  ประเมินจากพฤติกรรมการ

เขาเรียน  การเขาสอบ 

 1.3 มีภาวะความเปนผู นําและผูตาม 

สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ....................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) มอบหมายงาน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

2. ความรู 

ความรูที่จะไดรับ กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎี ท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี

ศึกษา 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ....การบาน....... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 2.2 สามารถวิเคราะหปญหา รวมท้ัง

ประยุกตความรูทักษะ และการใชเคร่ืองมือ

ท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 
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ความรูที่จะไดรับ กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการ และมีความรูในแนวกวางของ

สาขาวิ ช า ท่ี ศึ กษา เพื่ อ ให เ ล็ ง เ ห็ นการ

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหมๆ  

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 2.4 สามารถบูรณาการความรูในท่ี

ศึกษาในศาสตรของตนกับความรูในศาสตร

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

3. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 3.1 คดิอยางมวีจิารณญาณและอยาง

เปนระบบ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) การบาน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 3.2 สามารถสบืคน รวบรวม ศึกษา 

วเิคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชใน

การแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะ

กับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) .....การบาน........ 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและ

ความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา 
กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 4.1 มมีนุษยสัมพันธท่ีด ีสามารถสื่อสาร

กับกลุมคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 4.2 สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนํา

สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเปนผูริเร่ิม

แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง

สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยนื

อยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 4.3 มคีวามรับผดิชอบการพัฒนาการ

เรียนรูท้ังของตนเองและทางวชิาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) มอบหมายงาน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 
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5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวเิคราะห การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพฒันา 
กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 5.1 มทัีกษะในการใชเคร่ืองมือท่ีจําเปนท่ีมี

อยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับการใช

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่ อสารอยาง

เหมาะสม 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

(เชน  สบืคนขอมูลและสงรายงานทางอนิเตอรเน็ต) 

 5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใช

สารสนเทศทางคณติศาสตร หรือนําสถติิมา

ประยุกตใชในการแกปญหาท่ีเกีย่วของอยาง

สรางสรรค 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ 

ท้ังปากเปลาและการเขยีน เลอืกใชรูปแบบของ

สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) มอบหมายงาน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 
 
 

Department of Mathematics                    Faculty of Science 

MATH 736 (206736)   Graph Theory and Applications                                                 3(3-0-6) 

Prerequisite    Consent of the instructor  

 

Course Description  

   Graphs, directed graphs, basic concepts of graphs.  Trees.  Eulerian and Hamiltonian graphs.  Planarity and duality.  

The coloring of graphs.  Matching.  Application of Graphs.  Application of directed graphs.  

 

Course Objectives 

   To let the students learn about a new branch of mathematics : Graph Theory and applications. To learn how to 

apply theorems in Graph Theory in solving problems in any other situation which have corresponding conditions to the 

theorems.   

 

Course Contents                  No. of Lecture Hours 

 1. Graphs and directed graphs           8 

1.1 Definition of graphs and directed graphs 

1.2 Graph isomorphism 

1.3 Varieties of graphs 

1.4 Supgraphs 

1.5 Walks and connectedness 

1.6 Cut-vertex and bridges  

2. Trees             4 

2.1 Properties of trees 

2.2 The enumeration of trees 

3. Eulerian and Hamiltonian graphs          4 

  3.1 Eulerian graphs 

  3.2 Hamiltonian graphs 

4. The Coloring of graphs          7 

4.1 Chromatic number 

4.2 The coloring of maps 

4.3 Edge - colorings 

4.4 Chromatic polynomial 

 

 

เน้ือหาเดิม 
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Course Contents                  No. of Lecture Hours 

5. Matching             5 

5.1 Hall’s marriage theorem 

5.2 Transversal theory 

5.3 Application of Hall’s marriage theorem 

6. Application of graphs           5 

6.1 Transportation problems 

6.2 Connection problem 

6.3 Party problems 

   6.4 Games and puzzles 

   6.5 Coloring problems 

7. Application of directed graphs         5 

     7.1 A traffic system problem 

  7.2 Tournaments 

   7.3 Genetics digraphs 

   7.4 Project scheduling   

7.5 The three cannibals and three missionaries problem 

 

 

          Total  45  hours 
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