เลือกวิชาเอกคณิตศาสตรดไ
ี หมหนอ?
อาจารย อติชาต เกตตะพันธุ
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓ กันยายน ๒๕๕๑

ขอมูลนี้ไดจัดทําขึ้นสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๑ เพื่อใชในการตัดสินใจเลือก
วิชาเอก โดยขอมูลนี้ไดรับการเก็บรวบรวมมาจากคณาจารย ศิษยเกา นักศึกษา เว็บไซต และเอกสารการประชุม
ของภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อาชีพศิษยเกาภาควิชาคณิตศาสตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ในชวงกวา ๔๔ ปที่ผานมา ศิษยเกาภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดประกอบอาชีพที่หลากหลาย
ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองคกรระหวางประเทศ ทั้งนี้ขอยกตัวอยางอาชีพของศิษยเกาใหทราบ
ดังนี้
•

อาจารยมหาวิทยาลัย สาขาคณิตศาสตร สถิติ คณิตศาสตรศึกษา และคอมพิวเตอร

•

ครูสอนคณิตศาสตรระดับโรงเรียน และผูบริหารโรงเรียน

•

ครูสอนพิเศษ และเจาของโรงเรียนกวดวิชา

•

นักคณิตศาสตรประกันภัย

•

นักอุตุนิยมวิทยา สวนพยากรณอากาศเชิงตัวเลข
•

โปรแกรมเมอร

•

พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร

•

เจาหนาที่คอมพิวเตอร

•

เจาของธุรกิจขายซอมคอมพิวเตอร

•

นักออกแบบศิลป (Graphic Designer)

•

เจาของกิจการหรือธุรกิจสวนตัว

•

ผูบริหารขององคกรรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองคกรระหวางประเทศ
•

เจาหนาที่ธุรการ และผูประสานงานโครงการตางๆ

•

เจาหนาที่นโยบายและแผน

•

เจาหนาที่วิเคราะห

•

เจาหนาที่ฝายบุคคล

•

เจาหนาที่ฝายจัดซื้อ

•

วิเทศสัมพันธ

•

นักวิชาการเผยแพร สํานักงานปาไมจังหวัด

•

นักวิเคราะหตลาดหุน

•

พนักงานธนาคาร

•

เจาหนาที่ฝายการผลิต ทางดานอัญมณี

•

พนักงานขายประกัน

•

นักฝกอบรมสัมมนา

•

ทหาร (ทั้ง 3 เหลาทัพ)

•

ตํารวจ (กองพิสูจนหลักฐาน)

•

นักบิน

•

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน

ฯลฯ

สาขาวิชาที่สามารถศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาคณิตศาสตรสามารถศึกษาตอไดในหลายสาขาวิชา ในที่นี้ไดยกตัวอยางหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวของกับสาขาคณิตศาสตรในระดับสูงและปานกลาง

•

ฟสิกส และดาราศาสตร

•

วิศวกรรมศาสตร

•

คณิตศาสตรบริสุทธิ์

•

คณิตศาสตรประยุกต

•

การสอนคณิตศาสตร

•

วิทยาการคณนา

•

วิทยาการคอมพิวเตอร

•

สถิติ

•

คณิตศาสตรประกันภัย

•

เศรษฐศาสตร

•

วิทยาการการจัดการ

•

บริหารธุรกิจ

•

ชีววิทยาสารสนเทศ (Bioinformatics)

•

กฎหมาย (ในตางประเทศ)

•

ภูมิศาสตร
ฯลฯ

การเลือกเรียนวิชาโท
การเรียนการสอนในภาควิชาคณิตศาสตรมีความยืดหยุนมาก จึงทําใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทได
หลากหลายตามความตองการของนักศึกษา ซึ่งสามารถนําไปใชสมัครงาน และการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
ในหลายสาขาวิชา
นักศึกษาที่ตองการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ควรเลือกเรียนวิชาโทที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ประสงคจะ
ศึกษาตอ ตัวอยางวิชาโทที่เปนที่นิยมของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตรมีดังนี้ คือ
•
•
•
•
•
•
•

เศรษฐศาสตร
สถิติ
คอมพิวเตอร
บริหารธุรกิจ
ฟสิกส
ภาษาอังกฤษ
การสรางภาพเคลื่อนไหว (คณะวิจิตรศิลป)
ฯลฯ

ทุนการศึกษา
นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร ระดับปริญญาตรีมีทุนการศึกษาดังตอไปนี้
•
•
•
•

ทุนการศึกษา (และเงินกูยืม) จากชมรมศิษยเกาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
ทุนทํางานพิเศษจากคณะวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษาคณิตศาสตร
ทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชน
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย และทุนพัฒนาการเรียนดี
ทุนจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาควิชาคณิตศาสตร ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนักศึกษาที่หลากหลาย เชน
การศึกษาดูงานนอกสถานที่, การนําเสนอผลงานทางวิชาการ, การบรรยายทาง
วิชาการจากนักคณิตศาสตรจากตางประเทศ, คายคณิตศาสตร Open Mind Open
Math, กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ, กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา และ
ระหวางนักศึกษากับคณาจารย, กิจกรรมรวมกับผูดอยโอกาสในสังคม และ กิจกรรม
ปลูกปา เปนตน

ทั้งนี้ภาควิชาคณิตศาสตรไดสนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมในฐานะ
แกนนําจัดกิจกรรม เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการทํางานรวมกับผูอื่น ฝกการเปนผูนํา
และผูตามที่ดี มีประสบการณในการคิดวางแผน รวมถึงการแกไขปญหาเฉพาะหนา
อันจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการสมัครงาน การทํางาน และการใชชีวิตตอไป

งานวิจัย
ภาควิชาคณิตศาสตรมีผลงานวิจัยทางวิชาการอยูในระดับแนวหนาของประเทศ มีศูนยความ
เปนเลิศดานคณิตศาสตร มีศาสตราจารยทางคณิตศาสตรมากที่สุดในประเทศ และมีผลงาน
เผยแพรอยางสม่ําเสมอทั้งในดาน 1)คณิตศาสตรบริสุทธิ์ 2)คณิตศาสตรประยุกต
3)การผลิตสื่อการสอน และ 4)การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยคณาจารยและ
นักศึกษาตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้
คณาจารยยังไดรับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล อาทิ
•
•
•

รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน สาขาคณิตศาสตร ประจําป ๒๕๕๐ จากคณะกรรมการรางวัล
นักวิทยาศาสตรดีเดน
รางวัลงานวิจัย รางวัลชมเชย ประจําป ๒๕๔๙ จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนเยาว “2003 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand” สาขา
คณิตศาสตร ประจําป ๒๕๔๖ จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ในภาควิชาคณิตศาสตร มีผูทําวิจัยทางวิชาการในหลายดาน ดังตอไปดังนี้
Algebraic Semigroup

Fluid Dynamics

Complex Analysis

Mathematics Education

Control Theory

Mathematical Modeling

Computational Mathematics

Methods on Nonlinear Analysis

Distribution Theory

Module and Ring Theory

Graph Theory

Operator Theory

Geometry of Banach Space

Optimization Theory

Fixed Point Theory

Universal Algebra and Discrete Mathematics

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
•
•
•
•
•

Colorado School of Mines ประเทศสหรัฐอเมริกา
Sevilla University ประเทศสเปน
Lahore University of Management Sciences ประเทศปากีสถาน
Adam Mickiewiez University ประเทศโปแลนด
(กําลังอยูในระหวางดําเนินการ)
Newcastle University ประเทศออสเตรเลีย
(กําลังอยูในระหวางดําเนินการ)

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร
•
•
•
•
•
•
•

บัณฑิตที่จบการศึกษา สามารถศึกษาตอ และทํางาน ในหลายสาขา
อาชีพ
ผลงานวิจัยหลากหลายและอยูในระดับเยี่ยมยอดของประเทศ เอื้อตอ
งานวิจัย และงานคนควาอิสระในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา
มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ดีที่สุดแหงหนึ่งใน
คณะวิทยาศาสตร โดยเนนใหนักศึกษาไดเปนแกนนําในการจัดกิจกรรม

กระบวนวิชาที่เปดสอนมีหลากหลาย ทั้งดานคณิตศาสตรบริสุทธิ์ และคณิตศาสตรประยุกต เพื่อใหเหมาะ
กับความสนใจของนักศึกษาที่ตางกัน
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทไดอยางหลากหลายตามที่ตองการ
มีกระบวนวิชาที่เนนการใชโปรแกรมทางคณิตศาสตร (Math Software) ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชน
ไดเปนอยางดีในการทํางานหรือการศึกษาตอ
มีคอมพิวเตอรจํานวนมากสําหรับบริการนักศึกษา
*** เอกสารฉบับนี้สามารถดาวโหลดไดที่ http://www.math.science.cmu.ac.th/~kettapun/ ***

