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จุดประสงคของบทความนี้เพื่อบอกเรือ่งราวของคณิตศาสตรในแงมุมที่นักศึกษาอาจไมทราบหรือ

เขาใจผิด เพือ่ใหนักศึกษามีขอมูลที่ถกูตอง ใชประกอบในการตัดสินใจ เลือกสาขาวิชาเอกที่จะเรียน   
 
คณิตศาสตรในมหาวิทยาลยัแตกตางจากตอนที่เรยีนมัธยม 

 
การเรียนคณติศาสตรในมหาวทิยาลัยจะแตกตางจากที่เรียนมัธยมคือจะ

ประกอบดวยสองสวน 
1. การศึกษาทฤษฎีบท 
2. การแกปญหา 

 
นักศึกษาจาํเปนตองมีทัง้สองทักษะน้ี ซึ่งทัง้สองทกัษะนี้ไมไดแยกออกจากกันอยางสิน้เชิง  ใน

การแกปญหาใดๆ มักจะมีการอางทฤษฎีบท เราจะตองมีความเขาใจทฤษฎบีทอยางถองแท กอนทีจ่ะ
นําไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม หลายปญหาคอนขางจะเปนนามธรรมมาก (คือไมใชแคยกมาหน่ึง
ตัวอยาง แตเปนการพูดถึงในกรณีทัว่ๆไป)  จําเปนตองแสดงการพิสูจนทางคณิตศาสตร 
 
การศกึษาทฤษฎบีท 
 

คณิตศาสตรที่จะพบเมื่อเลือกที่จะเรียนเปนวิชาเอกจะมีความ เปนนามธรรม 
และ เปนเหตุเปนผล   นั่นคือเราจะไมสนใจตัวอยางเฉพาะเจาะจงและการคํานวณโดย
ใชตัวเลข แตจะศึกษาเปนโดยรวม เชน ฟงกชัน  เมทริกซ  เวกเตอร  กรุป  และการ
คํานวณจะเปนสัญลักษณ และตัวแปร เชน f,x,A,aij,V, v,G,g,..., คาของมันอาจจะไม
เคยกลาวถึง  เชน เราจะไมเห็นปญหา  “กําหนด f(x) = 3x จงหาคา f(1)”  แตจะเห็น

ปญหาในลักษณะนี้คือ “กําหนดให f: D →  R เปนฟงกชันตอเนื่อง และนิยาม  ฟงกชัน  
|f|(x) = |f(x)| สาํหรับ x∈D จงแสดงวา |f|: D →  R เปนฟงกชันตอเนื่อง” 
 

จุดประสงคของการทาํใหเปนนามธรรมคือ เพื่อทาํใหผลทีไ่ดอยูในรูปทั่วไปและ นําไปประยุกตใช

กับหลายปญหาได เชน เราทราบวารากของสมการ 02 =++ cbxax  คือ  
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นําผลนี้ไปหาคารากเมื่อ a, b, c เปนจํานวนใดๆ ได  จุดประสงคของการใชความเปนเหตเุปนผล เพื่อจะ
ย้ําวาผลทีเ่ราไดนั้นถูกตอง  และเราเขาใจเพียงพอที่จะนําไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืนๆ 
 

ทั้งการเรียนในหองและในหนังสือจะประกอบไปดวย  ทฤษฎีบทและการพิสูจนเปนสวนใหญ 
วิธีที่ดทีี่จะทาํใหเขาใจทฤษฎีบทคือตองลองทาํตามความคิดนัน้ เชน เมื่ออานทฤษฎีบท จากหนังสือ ควร
จะลองทําสิ่งตอไปน้ี  
 

1. เขาใจประพจนทางคณิตศาสตร 
2. พยายามลองพิสูจนเองโดยไมอานจากที่แสดงในหนังสือ 
3. เขาใจพิสูจนที่แสดงทุกบรรทัดคือเขาใจเหตุผลวาจากประพจนนี้ทําไมถงึสรปุ 
     เปนประพจนถัดไปได 
4. บอกไดวาในการพิสูจนนั้นใชขอสมมติ (ดูจากในตัวทฤษฎีบท) ไหนที่ใดบาง และถาไมใชขอสมมุติ

อันใดอันหนึ่ง ทฤษฎีบทจะยังจริงอยูหรือไม  
  

ในวิชาระดับ 100-200 อาจจะใชแคทักษะการแกปญหา แตวิชาในระดับ 300-400 จะศึกษาทฤษฎีบท
มากข้ึน    



คณิตศาสตรบริสทุธ์ิ และ คณติศาสตรประยุกต 
 
   ความแตกตางระหวางคณติศาสตรบริสทุธิ์ และคณิตศาสตรประยุกต อยูที่แรงจูงใจของการแก 
ปญหา สาขาคณิตศาสตรบริสทุธิ์  ทาํงานเพื่อจะตอบคําถามที่เกิดขึ้นในทางคณิตศาสตร แตทาง
คณิตศาสตรประยุกต   จะตอบคําถามที่เกิดขึ้นในสาขาอื่น เชน  ฟสิกส ชวีวทิยา  เคม ี เศรษฐศาสตร เชน 
สมการเชงิอนุพันธ  เปนปญหาทีเ่กิดขึ้นในฟสิกส  แตการแกปญหาน้ีกอใหเกิดทฤษฎีบทใหมมากมาย
ในทางคณิตศาสตร  
 
  เราไมสามารถแบง คณิตศาสตรบริสทุธิ์ และประยุกต  ออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง
และชัดเจน   การเรียนในภาควิชาของเรา นักศึกษาจะไมเห็นเสนแบงอยางชัดเจนในสอง
สาขานี้ นั่นคือจะไมมีวิชาใดถูกเรียกวา คณิตศาสตรบริสทุธิ์ หรือประยุกต ทุกวิชามี
เนื้อหาเปนคณิตศาสตร  บางวิชาอาจมีความเปนนามธรรมมากกวาบางวิชาเทาน้ันเอง 
 

การแกปญหาหน่ึงอาจมองเปน  คณิตศาสตรบริสุทธิ์หรือประยกุต  ก็ได ดานบริสุทธิ์ จะพยายามที่
จะตอบคําถามในลักษณะเชน ปญหาน้ีสัมพันธอยางไรกับคณิตศาสตรอื่นๆที่มีอยูอยางไร   เมื่อเรา
แกปญหานีไ้ด จะสามารถทาํใหอยูในรูปทัว่ไปไดหรือไม ซึง่จะนําไปสู การสรางทฤษฎีบทใหมๆ  
คณติศาสตรประยุกตจะสนใจที่จะตอบคําถามลักษณะนี้เชน รูปแบบคําตอบ ทีห่าไดน้ีนําไปใชอะไรได   
เทคนิคการหาคาํตอบแบบนี้มีประโยชนหรือไม  

 
นักศกึษาทีไ่มชอบเรื่องที่เปนนามธรรมและ การพิสูจน ไมควรอยางยิ่งที่จะ

เลือก คณติศาสตรเปนวิชาเ อก   
 

การเลือกเรียนคณิตศาสตรประยุกต เพราะคิดวาจะไดใชเพียงแค ทักษะการแก ปญหาเหมือนตอน
เรียนมัธยมศึกษา หรือตอนเรียนแคลคูลัสนั้นเปนความคิดที่จะทาํใหผิดหวงัอยางแรงได เหตุผลดังอธิบาย
ขางตน  
 
 
Senior project   

 
โดยทัว่ไปนกัศึกษาจะเริม่คนควาวาอยากศึกษาอะไร โดยการอานหนังสือ

หรือวารสาร และ หาอาจารยที่ปรึกษาในเทอมแรกของป 4  (บางคนอาจเริม่เม่ือ 
เทอมสอง หรือภาคฤดูรอน ของป 3)  และในเทอมที่สองของป 4 ก็จะตองเขียน
รายงาน 
 

Senior project ไมจําตองเปนเรื่องใหมที่จะตองตีพิมพ แตเปนเรื่องที่นักศึกษาสนใจจะศึกษาใน
รายละเอียดใหลึกซึ้งขึ้น  นักศึกษาตองเขียน เรียบเรียง และ จัดการในรูปแบบของนักศึกษาเอง จึงจะถือ
เปนงานของตนเองได   การแปลบทความจากภาษาตางประเทศ โดยไมมสีวนใดที่นักศึกษาคิด ทาํ
เพิ่มเติม ไมถือเปน project 

 
 

 
ไดอะไรจากการเรยีนคณิตศาสตร 
 

นักศึกษาที่ไดรับปริญญา B.S. (Mathematics) นาจะมีสิ่งตอไปน้ี 
 

1. มีความสามารถในการเขาใจปญหาทั้งทีเ่ปนรูปธรรมและนามธรรม และ    
    มทีักษะในการแกปญหา 
2. เขาใจและเขียนพิสูจนทางคณิตศาสตรได 
3. สามารถสือ่สารและนําเสนอความคดิทางคณิตศาสตร 
4. มีความสามารถในการสังเกตและวิเคราะหอยางมีเหตุผล 



ทําอะไรไดกบัปริญญาตรีคณติศาสตร 
 

1. เรยีนตอระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตศาสตร หรือคณิตศาสตรประยุกต  ถาไมชอบเรียนหรือ
รูสึกอึดอัดเสมอ เมื่อตองอานหรือแสดงการพสิูจน อยาเลือกทีจ่ะเรียนตอในสองสาขานีอ้ีกเพราะแมจะ
สอบเขาเรียนไดก็จะไมมคีวามสุขในการเรียนเลย 

2. เรยีนตอสาขาอ่ืนเชน สถิติ  วิศวกรรมอุตสาหการ  MBA  เศรษฐศาสตร 
3. สอนคณิตศาสตรในโรงเรยีน สถาบนักวดวิชา ฯลฯ   
4. เนื่องจากคณิตศาสตรเปนวิชาที่ไมใชวิชาชีพเฉพาะ  นักศึกษาตองสมัครงานตามที่ตลาด 

แรงงานตองการ ทัง้นี้เราไมสามารถบอกไดวาจะสมัครอะไรได ข้ึนอยูกับความชอบ และความสามารถ
เฉพาะของตัวนักศึกษาเอง เชน ถาสนใจที่จะสมัครทาํงานธนาคาร อาจตองเรียนวิชาพวกบัญชี การเงนิ 
ธุรกิจ หรือ คอมพวิเตอร เปนวิชาโท เพื่อใหมีคณุสมบัติเหมาะสมในการสมัครเพิ่มข้ึน    
 
 
ทําไมจึงควรเลือกวิชาเอกคณติศาสตร ?  
 

คณิตศาสตรเปนวิชาที่สนกุสนาน สวยงาม และทาทาย  เปนวิชาที่เปนเหตุเปนผลแตสรางสรรค  มี
ความนาสนใจและสามารถนําไปใชกับวิชาอื่นๆ   เมื่อรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรมากข้ึน จะเห็นวาตรรกะของ
ทฤษฎีบทและการพิสูจน มีความสวยงาม  คณิตศาสตรคนหาความจรงิที่เปนนิรันดร  เมื่อพิสูจนแลววาสิง่นี้
เปนจริง จะไมมีทางเปนเท็จได 
 
 
ใครควรเลือกเรยีนคณติศาสตร?  

 
คนที่ชอบคณิตศาสตร ทาํไดดี  มีความกระตือรอืรน สนใจ ใฝรู ชอบที่จะขบคิด

ปญหาทีท่าทาย 
 

 
ขอแนะนําสาํหรับนักศกึษาที่จะเรยีนตอระดบับัณฑิตศกึษา  
 
1. สาขา Mathematics   
 

ควรจะมีพื้นฐานและความเขาใจในวิชาตอไปนี้ในระดับที่พรอมจะนําไปใชตอได 
Real Analysis, Advanced Calculus, Linear Algebra, Abstract Algebra, Topology, 
Complex Variables 
 
2. สาขา Applied mathematics   
 

ควรจะมีพื้นฐานและความเขาใจในวชิาตอไปนี้ในระดับที่พรอมจะนําไปใชตอได  
Real Analysis, Advanced Calculus, Linear Algebra, Ordinary Differential 
Equations, Partial Differential Equations, Numerical Analysis, Computing Skill 
เชน MATLAB, C++ (ไมจําเปนตองลงทะเบยีนเรียน สามารถศึกษาเองใหใชเปนได) ทั้งน้ี 

  ตองมีการศึกษาเพิ่มเติมวิชาพื้นฐานในสาขาที่จะประยุกต  
 
 
 

นักศึกษาที่มขีอสงสัยเกี่ยวกับการเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร สอบถามเพิม่เติมไดที่อาจารย  
ภาควิชาคณติศาสตรทุกทาน 

  
 
 

จัดทําอารตเวิรค โดย อาจารยอติชาต เกตตะพันธุ 


