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แบบรายงานขอมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษารายภาคการศึกษา 

รายงานประจําภาคการศกึษา 2 ปการศึกษา 2548 

 

1.  ชื่อหลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
2.  รายชื่ออาจารยประจําหลักสตูร (ใสเครื่องหมาย * ทายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

 1. ผศ.นฤมล  ศรชัยยืน    
 2. ผศ.สมคิด  สกุลวัฒนะ    

3. ผศ.สุพิน  ฉายากุล     

4. ผศ.รุงนภา  ภักดีสูสุข     
5. อ.ลํานิตย  เชื้อหงษทอง     

3.  ขอมูลวิชาที่เปดสอน (ใสเครื่องหมาย * ทายชื่ออาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษของสถาบนัฯ) 

 

รหัสวิชา ชื่อยอวิชา จํานวนผูเรียน ชื่อผูสอน 

206100 SURVEY OF MATHEMATICS 188 รศ.สมัย  ยอดอินทร 

ผศ.มัลลกิา ถาวรอธิวาสน 

206101 CALCULUS FOR HEALTH SCIENCES I 29 ผศ.นฤมล  ศรชัยยืน 

206103 CALCULUS I 200 อ.ลํานิตย  เชื้อหงษทอง 

ผศ.รุงนภา  ภักดีสูสุข 

รศ.นิตยา  ณ  เชียงใหม 

206104 CALCULUSl  II 384 ผศ.นฤมล  ศรชัยยืน 

ผศ.สมคิด  สกลุวัฒนะ 

ผศ.กรรณิกา  เกียนวัฒนา 

อ.ลํานิตย  เชื้อหงษทอง 

206111 CALCULUSl  I 136 ผศ.กรรณิกา  เกียนวัฒนา 

ผศ.สมคิด  สกุลวัฒนะ 

206112 CALCULUSl  II 378 รศ.นิตยา  ณ  เชียงใหม 

รศ.ปฤษณา  กลับอุดม 

อ.ดร.สมลักษณ  อุตุดี 

อ.ดร.ธีรนุช  บุนนาค 

206161 CALCULUS FOR ENGINEERING I  351 อ.ดร.สมภพ  มูลชัย 

อ.วีณา  ลีลานิตยกุล 

อ.ดร.จูลิน  ลิคะสิร ิ

ผศ.สมคิด  สกลุวัฒนะ 

อ.ดร.ณัฐกร  สุคันธมาลา 

 



หนา 2 
รหัสวิชา ชื่อยอวิชา จํานวนผูเรียน ชื่อผูสอน 

206162 CALCULUS FOR ENGINEERING II  608 รศ.ปฤษณา  กลับอุดม 

ผศ.สุพิน  ฉายากุล 

อ.ดร.สมภพ  มูลชัย 

อ.ดร.รุจิรา  อุนเจริญ 

ผศ.รุงนภา  ภักดีสูสุข 

อ.ดร.ณัฐกร  สุคันธมาลา 

206171 GENERAL MATHEMATICS I 121 อ.ชัยพร  ตั้งทอง 

206172 GENERAL MATHEMATICS II 166 อ.ชัยพร  ตั้งทอง 

รศ.ปฤษณา  กลับอุดม 

ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

206191 MATHEMATICS FOR SOCIAL SCIENCES I 7 อ.วีณา  ลีลานิตยกุล 

206192 MATHEMATICS FOR SOCIAL SCIENCES II 75 อ.ลํานิตย  เชื้อหงษทอง 

206203 CALCULUS III 100 อ.ดร.ธีรนุช  บุนนาค 

206207 SOLID ANALYTIC GEOMETRY 37 รศ.ปฤษณา  กลับอุดม 

206217 FUNDAMENTAL CONCEPTS OF 

MATHEMATICS 

21 ผศ.รุงนภา  ภักดีสูสุข 

206253 INTRODUCTION TO MATHEMATICAL 

SOFTWARE 

21 อ.ชัยพร  ตั้งทอง 

206261 CALCULUS FOR ENGINEERING III 73 รศ.ทศพร  จันทรคง 

รศ.นิตยา  ณ  เชียงใหม 

อ.ดร.มรกต  เก็บเจริญ 

206266 MATHEMATICS FOR EVERYDAY LIFE 80 รศ.สมัย  ยอดอินทร 

อ.ดร.ณัฐกร  สุคันธมาลา 

206267 MATHEMATICAL METHOD I 38 ผศ.ภัทรา  โรจนไพบูลย 

206281 DISCRETE MATHEMATICS 63 ผศ.ดร.สรศักด์ิ  ลี้รัตนาวล ี

206311 SET THEORY 13 ผศ.ดร.สรศักด์ิ  ลี้รัตนาวล ี

206313 INTRODUCTION TO TOPOLGY 15 ผศ.สมคิด  สกุลวัฒนะ 

206319 FUNDAMENTAL CONCEPTS OF GEOMETRY 20 รศ.สมัย  ยอดอินทร 

206325 LINEAR ALGEBRA 131 ผศ.กรรณิกา  เกียนวัฒนา 

206329 FUNDAMENTAL CONCEPTS OF ALGEBRA 24 รศ.จินตนา  แสนวงศ 

206331 ADVANCED CALCULUS I 16 อ.ดร.สมลักษณ  อุตุดี 

206335 VECTOR ANALYSIS 9 ศ.อํานวย  ขนันไทย 

206341 ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 91 ผศ.ภัทรา  โรจนไพบูลย 



หนา 3 
รหัสวิชา ชื่อยอวิชา จํานวนผูเรียน ชื่อผูสอน 

206355 NUMERICAL METHODS 123 ผศ.ภัทรา  โรจนไพบูลย 

อ.ดร.มรกต  เก็บเจริญ 

206362 APPLIED DIFFERENTIAL EQUATION FOR 

ENGINEERS 

390 อ.ดร.มรกต  เก็บเจริญ 

อ.ดร.จูลิน  ลิคะสิร ิ

อ.ดร.รุจิรา  อุนเจริญ 

206363 MATHEMATICS FOR ENGINEERS 70 อ.ดร.จูลิน  ลิคะสิร ิ

206364 MATHEMATICAL MODELING 15 อ.ดร.สมภพ  มูลชัย 

206367 MATHEMATICAL METHOD II 38 ผศ.ดร.สุทธิรักษ เจียรพินิจนันท 

206370 PROBABILITY 31 รศ.ดร.วิเทศ  ลงกานี 

206414 MATHEMATICAL  LOGIC 7 รศ.สมัย  ยอดอินทร 

206421 ABSTRACT ALGEBRA 9 ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

206428 CODING THEORY 30 ผศ.มัลลิกา  ถาวรอธิวาสน 

206435 REAL ANALYSIS 3 ศ.ดร.สมพงษ  ธรรมพงษา 

206436 INTRODUCTION TO CALCULUS OF 

VARIATIONS 

27 ผศ.ดร.สุทธิรักษ เจียรพินิจนันท 

206437 COMPLEX VARIABLES 42 อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย 

อ.ดร.ณัฐกร  สุคันธมาลา 

206457 MATHEMATICS OF FINANCIAL 

DERIVATIVES 

9 รศ.ดร.ไกรศร  จิตธรธรรม 

206462 MATHEMATICS FOR PHYSICAL SCIENCE 

STUDENTS II 

3 รศ.ดร.วิเทศ  ลงกานี 

206466 HYDRODYNAMICS 7 รศ.ทศพร  จันทรคง 

206467 NEURAL  NETWORKS 8 รศ.ดร.ไกรศร  จิตธรธรรม 

206481 GRAPH THEORY 22 รศ.ดร.วิเทศ  ลงกานี 

206499 INDEPENDENT STUDY 33 ผศ.ดร.สรศักด์ิ  ลี้รัตนาวล ี

 

ภาควิชาไดทําการเปดสอนในภาคเรียนที่ 2/2548   รวมทั้งหมด   47 กระบวนวิชา  75  ตอน 

          นักศึกษารวมทั้หมด   4,262  คน  

 บริการนักศึกษานอกภาควิชา      รวมทั้งหมด  3,086   คน  

 

 

 

 



หนา 4 

4.  ขอมูลการคนควาอิสระ (เฉพาะที่สอบผานในภาคการศึกษาน้ี) 

    4.1   (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ “เคเลยกราฟของโมโนเจนนิคเซมกิรุป (Cayley Graph of Monogenic Semigroups)” 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผูคนควาอิสระ นายกอเกยีรติ   ศิจิตต 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.ปฤษณา  กลับอุดม 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  รศ.ปฤษณา  กลับอุดม 

   กรรมการ รศ.ดร.สุเทพ  สวนใต 

4.2  (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ  “การสรางโมเดลและการแกปญหาโดยใชโปรแกรม Excel  

                                          (Model Building and Solving by Using the Excel Program) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นายกติติพงษ    โปรงเจริญ 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.ประทีป  จันทรคง 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  รศ.ประทีป  จันทรคง  

   กรรมการ ผศ.สุพิน  ฉายากุล 

4.3  (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ “กรุปจํากดัขนาด 2×2 ของเมทริกซจํานวนเตม็ (Finite Groups of 2×2 Integer Matrices)”

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นางสาวคันธารตัน  ทาตะน ี

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย 

   กรรมการ ผศ.ดร.สรศักด์ิ  ลี้รัตนาวล ี

4.4 (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ  “การศึกษาการแพรกระจายและการควบคุมของโรคไขเลือดออก: กรณีศึกษาในจังหวัดตาก ประเทศ

ไทย (Epidemiology of Dongve Virus Transmission and Control : A Case Study in Tak, Thailand) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นายชวรัช     โรจนประเสรฐิ 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก อ.ดร.จูลิน  ลิคะสิร ิ

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  อ.ดร.จูลิน  ลิคะสิริ   

   กรรมการ อ.ดร.ธีรนุช  บุนนาค 

 

 

 

 

 



หนา 5 

4.5   (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ    “ฮามิลโทเนียน ไลน กราฟ (Hamiltonian Line Graph) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นายธีรพงษ    หลาอินเชื้อ 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.นิตยา  ณ  เชียงใหม 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  รศ.นิตยา  ณ  เชียงใหม  

   กรรมการ รศ.ดร.วิเทศ  ลงกานี 

4.6   (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ “ความสัมพันธระหวาง เซมิกรุปแบรนด และเซมกิรุปรีแมทริกซ  

                                             (The Relation between Brandt Semigroups and Rees Matrix Semigroups) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นางสาวบัณฑิตา   ฉัตรเท 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

   กรรมการ ผศ.ดร.สรศักด์ิ  ลี้รัตนาวล ี

4.7 (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ    “กราฟจุดยอดกลที่มีจํานวนจุดยอดเปนเลขคู (Vertex-Magic Graph with Even Vertices) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นางสาวมัฑนา   ดงปาล ี

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย  

   กรรมการ รศ.ดร.วิเทศ  ลงกานี 

4.8  (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ  “ทฤษฎีบทจดุคงที่ในปริภูมบิานาค (Fixed Point Theory in Banach Spaces)   

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นายระศเิมษ   เมืองชาง 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก ศ.ดร.สมพงษ  ธรรมพงษา 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  ศ.ดร.สมพงษ  ธรรมพงษา  

   กรรมการ ผศ.รุงนภา  ภักดีสูสุข 

4.9   (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ    “สัมประสิทธิม์ัลติโนเมยีล  (Multinomial Coefficients) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นางสาวรุงทิวา   แกวโมง 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.วิเทศ  ลงกานี 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  รศ.ดร.วิเทศ  ลงกานี     

   กรรมการ ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 



หนา 6 

4.10  (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ  “สมภาคเลก็สุดเฉพาะกลุมบนเซมกิรุปการคณู    
k

p

Z

                                          (Minimal Congruences on the Multiplicative Semigroups ) 
k

p

Z

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นางสาววัชรีพันธุ อติพลรัตน 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.จินตนา  แสนวงศ 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  รศ.จินตนา  แสนวงศ  

   กรรมการ ผศ.รุงนภา  ภักดีสูสุข 

4.11   (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ    “q ไอดีลและ  a ไอดีลในพีชคณิต BCI (q - Ideals and a-Ideals in BCI-Algebras) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นางสาววาจารี  วีระ 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

   กรรมการ ผศ.ดร.สรศักด์ิ  ลี้รัตนาวล ี

4.12   (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ    “เอาเทอรโมสทสตรองลี่โซลิดวาไรตี้ของกึ่งกรุป 

                                                (Outermost Strongly Solid Varieties of Semigroups) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นายเสนห   อยูสขุ 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

   กรรมการ ผศ.ดร.สรศักด์ิ  ลี้รัตนาวล ี

4.13   (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ    “ฟงกชันลอการทิึม ฟงกชันเอกซโพเนเชยีลและการประยุกต  

                                                (Logarithm and Exponential Functions and Applications) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นายอรรถกร ใจเดช 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.สุทธิรักษ  เจียรพินิจนันท 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  ผศ.ดร.สุทธิรักษ  เจียรพินิจนันท     

   กรรมการ ผศ.สุพิน  ฉายากุล 
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4.14  (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ  “จํานวนเลขคณิตที่มีความกาวหนา 3 (Arithmetic Numbers Which Have Progressive 3) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นางสาวอรฤทยั มิ่งเชื้อ 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.ปฤษณา  กลับอุดม 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  รศ.ปฤษณา  กลับอุดม  

   กรรมการ อ.ดร.สมภพ  มูลชัย 

4.15   (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ “การใชคณิตศาสตรเพ่ือการศึกษาการเจริญเติบโตของกอนเน้ืองอก  

                                           (Using Mathematics to Study Solid Tumour Growth)” 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผูคนควาอิสระ นายอริญชัย กาวชิัย 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.ทศพร  จันทรคง 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  รศ.ทศพร  จันทรคง 

   กรรมการ อ.ดร.รุจิรา  อุนเจริญ 

4.16  (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ  “การหาคําตอบเชิงตัวเลขของปญหาคาเริ่มตนของสมการอนพุันธ  

                                           (The Numerical Solution of Stiff IVPs for ODEs) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นายเอกพล กมลเพชร 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก อ.ชัยพร  ตั้งทอง 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  อ.ชัยพร  ตั้งทอง  

   กรรมการ อ.ดร.สมภพ  มูลชัย 

4.17  (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ  “การหาคาเหมาะสมที่สุดโดยวิธีเคลื่อนที่ไปในทิศทางทีค่าลดลง  

                                           (Descent methods in optimization) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นายเอกลกัษณ   อุตะมะแกว 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก อ.ดร.ธีรนุช  บุนนาค 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  อ.ดร.ธีรนุช  บุนนาค  

   กรรมการ อ.ดร.จูลิน  ลิคะสิร ิ
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4.18  (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ  “ตัวแบบเชงิคณิตศาสตรที่ใชสมการเชิงอนุพนัธ  

                                           (Mathematical Models with Differential Equations) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นายเจษฎา สมใจ 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.ทศพร  จันทรคง 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  รศ.ทศพร  จันทรคง  

   กรรมการ อ.ดร.มรกต  เก็บเจริญ 

4.19   (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ    “อินทูอิชชันนสิติกฟซซีไบไอดีลของกึ่งกรุป  

                                                (On Intuitionistic Fuzzy Bi-Ideals of Semigroups) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นางสาวดาววิภา มีบุญ 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.สรศักด์ิ  ลี้รัตนาวล ี

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  ผศ.ดร.สรศักด์ิ  ลี้รัตนาวลี   

   กรรมการ ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

4.20   (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ “โลคอลลี่สตรองเอน็โดมอรฟซึมบนวิถี (Locally Strong Endomorphisms on Paths) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นายสถาปตย  พละทรัพย 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

   กรรมการ ผศ.ดร.สรศักด์ิ  ลี้รัตนาวล ี

4.21  (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ  “ระเบยีบวธิีรัง คัตตา (Runge-Kutta Methods) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นางสาวสุภาภรณ  จี้สอน 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก อ.ชัยพร  ตั้งทอง 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  อ.ชัยพร  ตั้งทอง  

   กรรมการ อ.ดร.สมภพ  มูลชัย 
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4.22   (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ    “เมทรกิซอาดามาร (Hadamard Matrices)    

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นายเสกสรร     ใฝใจ 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก ผศ.รุงนภา  ภักดีสูสุข 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  ผศ.รุงนภา  ภักดีสูสุข   

   กรรมการ ผศ.สมคิด  สกุลวัฒนะ 

4.23  (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ “การศึกษาเปรียบเทียบระหวางปจจัยทางพันธกุรรมและปจจัยทางนิเวศวิทยาทีม่ีผลตอการสูญพันธุ  

                                          (Species Extinction Problem : Genetic VS Ecological Factors)” 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นางสาวหทยัชนก อัศรานุรักษ 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.ทศพร  จันทรคง 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  รศ.ทศพร  จันทรคง 

   กรรมการ อ.ดร.มรกต  เก็บเจริญ 

4.24   (1)  ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ    “จํานวนเอ็นโดมอรฟซึมบนวิถีที่มีทิศทางและการประยุกตใช  

                                           (The Numbersof Endomorphisms on Directed Paths and it’s Applications) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผู คนควาอิสระ นางสาวอุไรวรรณ   ดวงดี 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบคนควาอิสระ 

  ประธานกรรมการ  ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ 

   กรรมการ ผศ.ดร.สรศักด์ิ  ลี้รัตนาวล ี

 

5.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ีรวม   24   คน 
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