
 
ขอ้ตกลงรายวชิา 201117 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 

 
ชือ่กระบวนวชิา: 201117 Mathematics and Science in Civilization  

      (คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรก์ับอารยธรรม) 
 

ผูส้อน:    อ.ดร.อตชิาต เกตตะพันธุ ์  ผูส้อน:       อ.ดร.คมสนัต ิโชคถวาย 
หอ้งพกั:    MB 2304 (ตกึคณติศาสตรช์ัน้ 3) หอ้งพกั:     PB1-338 (ตกึฟิสกิส1์ ชนั 3) 
โทรศพัท:์    (053) 94-3327 ตอ่ 127  โทรศพัท:์   (053) 94-3367 
อเีมล:์     kettapun@gmail.com  อเีมล:์      komsanti.chokethawai@cmu.ac.th  
FB Fanpage: Dr.Noom MathLover   Facebook:  kom cmu 
เว็บไซต:์    www.atichart.com 
 

วนัเวลาทีส่อน:  อังคาร และ ศกุร ์เวลา 11.00-12.30 น. หอ้ง RB5201 (อ.ดร.อตชิาต, อ.ดร.คมสนัต)ิ 
 

Office Hours:  
นักศกึษาสามารถนัดพบนอกเวลาเรยีนตามทีต่กลงกับผูส้อน 

 

เว็บไซตก์ระบวนวชิา: www.atichart.com/201117.htm (ส าหรับขอ้มลูทกุอยา่ง เชน่ ขอ้ตกลงรายวชิา 
เอกสารประกอบการเรยีนการสอน หอ้งสอบ และคะแนนสอบ เป็นตน้) 
 

Facebook Group ของรายวชิา: 201117 1/2558 
 

สดัสว่นการใหค้ะแนน: 
1. คะแนนกจิกรรมในหอ้งเรยีน (Class Activities)  15 % 
2. คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Exam)         20 %  
3. คะแนนสอบยอ่ย (Quiz)       5 % 
4. คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)     30 %  
5. รายงาน/ผลงาน (Project)     30 %  

 

ทศันศกึษา ณ วดัอโุมงค:์  วนัอาทติยท์ี ่30 สงิหาคม 2558 เวลา 09.30-12.30 น. 
สอบกลางภาค:      วนัพธุที ่7 ตลุาคม 2558 เวลา 12.00-15.00 น. 
สอบปลายภาค:     วนัจันทรท์ี ่14 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30-18.30 น. 
 

หมายเหต:ุ  
1. นักศกึษาตอ้งตรวจสอบใหช้ดัวา่ เวลาเรยีนและเวลาสอบในรายวชิานี้ไมต่รงกับรายวชิาอืน่ 

ภายในสปัดาหแ์รกของการเรยีนการสอน หากพบวา่เวลาสอบตรงกับวชิาอืน่ทีนั่กศกึษา
ลงทะเบยีนเรยีน จะไมม่กีารเลือ่นการสอบให ้

2. ผูส้อนจะไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้วา่จะมสีอบยอ่ย(Quiz)วนัไหนเวลาไหนของคาบเรยีน หาก
นักศกึษาเขา้หอ้งเรยีนสายหลังมกีารสอบยอ่ยเสร็จแลว้ จะไมส่ามารถขอท าสอบยอ่ยได ้และใน
การสอบยอ่ยทกุครัง้ตอ้งใชก้ระดาษของอาจารยผ์ูส้อนเทา่นัน้ โดยใหเ้ขยีนขอ้มลูดังนี้ 

บรรทดัแรก    Quiz ครัง้ที ่___,  วนัทีท่ า Quiz ________ 
บรรรทดัทีส่อง ชือ่สกลุ ______, รหัสนักศกึษา ________, ล าดับทีใ่นใบเซ็นชือ่ ___  

หากจ านวนนักศกึษาและจ านวนใบ Quiz ทีส่ง่ มจี านวนไมเ่ทา่กัน ผูส้อนอาจยกเลกิการน า Quiz 
ครัง้นัน้มาคดิคะแนน และหากพบวา่มกีารทจุรติจะมกีารลงโทษนักศกึษาดว้ยโทษสงูสดุ 

3. นกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ขา้สอบยอ่ย(Quiz)ในหอ้งเรยีน สามารถขอสอบซอ่มยอ้นหลังไดเ้ฉพาะใน
กรณีทีม่เีหตผุลทีย่อมรับได ้เชน่ การป่วยทีม่ใีบรับรองแพทย ์และการรว่มกจิกรรมของ
มหาวทิยาลัยทีส่ าคัญซึง่มหีนังสอืลาจากผูบ้รหิารระดับภาควชิา คณะ หรอืมหาวทิยาลัย เป็นตน้ 

4. ในวนัสอบกลางภาค และสอบปลายภาค นกัศกึษาตอ้งแตง่ชุดนกัศกึษาทีต่อ้งตาม
ระเบยีบของมหาวทิยาลยั มเิชน่นัน้จะไมอ่นุญาตเขา้หอ้งสอบ แตถ่า้อนุโลมใหส้อบไดก็้จะมี
การหักคะแนนจากการสอบครัง้นัน้  
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กระบวนวิชา 201117 
 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศกึษาสามารถ 
1. อธิบายหลักการพื้นฐานทางคณติศาสตร์ท่ีถูกน ามาใชใ้นอารยธรรมโลก อาท ิระบบจ านวน การวัด การก่อสร้าง 

สถาปัตยกรรม และศลิปะ 

2. อธิบายจุดก าเนดิและความแตกตา่งของปฏทิินสุริยคติ จันทรคติ และดาราคต ิ และอธิบายศักราชท่ีส าคัญของ

ประเทศไทยและโลก เทียบศักราชท่ีส าคัญได ้และน าความเข้าใจนีไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 

3. อธิบายความเจรญิทางด้านวทิยาศาสตร์ในอารยธรรมโลกได้ 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลเบือ้งต้นเพื่อใชใ้นการตรวจสอบเทคนิคและวัสดุท่ีใชใ้นศิลปวัตถุและโบราณสถานได้ 

เนื้อหากระบวนวชิา 
1. คณิตศาสตร์กับอารยธรรม 

1.1 ระบบจ านวนและการวัดในอดีต   

1.2 คณิตศาสตร์ในการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมในอดตี          

1.3 คณิตศาสตร์ในศลิปะ          

2. ระบบปฏทิินและศักราช         

2.1 ปฏทิินสุริยคติ จันทรคติ และดาราคติ  

2.2 ศักราชท่ีส าคัญ และการเทียบศักราช  

2.3 ปฏทิินจันทรคติไทย และปฏทิินจันทรคติอ่ืน   

2.4 ศาสนสถานกับการสร้างปฏทิิน   

3. วทิยาศาสตร์กับอารยธรรม 

3.1 ร่องรอยความเจรญิทางวิทยาศาสตร์กับอารยธรรมโลก   

3.2 วทิยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี          

- การตรวจสอบเทคนิคและวัสดุท่ีใชใ้นศลิปวัตถ ุ                    

- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใชใ้นโบราณสถาน     

- การหาอายุโบราณวัตถ ุ               

3.3 การอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวัตถุด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

3.4 การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานจากภูมปัิญญาทอ้งถิ่น   
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