
 

 

 
 

อาจารย อติชาต เกตตะพันธุ 

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มช. 

 

ขอมูลน้ีไดจัดทาํขึ้นสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ ๑ คณะวทิยาศาสตร ปการศกึษา ๒๕๕๐ เพื่อใชในการ

ตัดสินใจเลือกวิชาเอก โดยขอมูลนี้ไดรับการเก็บรวบรวมมาจากคณาจารย ศิษยเกา นกัศึกษา เว็บไซต 

และเอกสารการประชุม ของภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 

อาชีพศิษยเกาภาควิชาคณิตศาสตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 

ศิษยเกาภาควิชาคณิตศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ในชวงกวา ๔๓ ปที่ผานมา 

ไดประกอบอาชีพทีห่ลากหลายทั้งในภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ เอกชน และองคกรระหวาง

ประเทศ ทัง้น้ีขอยกตัวอยางอาชีพของศิษยเกามาใหรูจักพอสงัเขป ดงัน้ี 
 

• อาจารยมหาวทิยาลัย สาขาคณิตศาสตร สถิต ิศึกษาศาสตรคณิตศาสตร   

• ครูสอนคณิตศาสตรระดับโรงเรียน และผูบริหารโรงเรยีน 

• ครูสอนพิเศษ และเจาของโรงเรียนกวดวิชา 

• นักอุตุนิยมวทิยา สวนพยากรณอากาศเชิงตัวเลข 
 

• โปรแกรมเมอร 

• พนักงานระบบงานคอมพวิเตอร 

• เจาหนาที่คอมพวิเตอร 

• เจาของธรุกิจขายซอมคอมพวิเตอร 

• นักออกแบบศิลป (Graphic Designer) 

 

• เจาของกิจการหรือธรุกิจสวนตวั 

• ผูบริหารขององคกรรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองคกรระหวางประเทศ 

 

• เจาหนาที่ธุรการ และผูประสานงานโครงการตางๆ 

• เจาหนาที่นโยบายและแผน 

• เจาหนาทีว่เิคราะห    

เลอืกวิชาเอกคณติศาสตรดไีหมหนอ? 



 

• เจาหนาที่ฝายบุคคล 

• เจาหนาที่ฝายจัดซื้อ 

• วเิทศสัมพันธ 

• นักวิชาการเผยแพร สาํนกังานปาไมจังหวัด 

 

• นักวิเคราะหตลาดหุน 

• พนักงานธนาคาร 

• เจาหนาที่ฝายการผลิต ทางดานอัญมณี 

 

• ทหาร (ทั้ง 3 เหลาทัพ) 

• ตํารวจ (กองพิสูจนหลักฐาน) 

• นักบิน 

• พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 

 

• พนักงานขายประกัน 

• นักฝกอบรมสัมมนา 

ฯลฯ 

 

สาขาวิชาที่สามารถศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

นักศึกษาคณติศาสตรสามารถศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาไดในหลายสาขาวิชา  ใน

ที่น้ีไดยกตัวอยางหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ก่ียวของกับสาขาคณิตศาสตรทัง้

ทางตรงและทางออม ทีน่ักคณิตศาสตรสามารถเลือกศึกษาตอได 

 
 

• คณิตศาสตรบริสุทธิ ์ 

• คณิตศาสตรประยุกต 

• การสอนคณติศาสตร 

 

 

• วทิยาการคณนา 

• วทิยาการคอมพวิเตอร 

• สถิติ 

 



 

• ฟสิกส และดาราศาสตร   

• วิศวกรรมศาสตร 

 

• คณิตศาสตรประกันภัย 

• เศรษฐศาสตร 

• วทิยาการการจัดการ 

• บริหารธรุกิจ 

 

• ชีววทิยาสารสนเทศ (Bioinformatics) 

• กฎหมาย (ในตางประเทศ) 

                         ฯลฯ 
 

สําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณติศาสตร และตองการศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษา จะมีเปนประโยชนมาก หากสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เกี่ยวของจํานวนหนึ่ง

ในสาขาวิชาดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกเรียนเปนวชิาโท 

   
การเลือกเรียนวิชาโท 

 

นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตรจํานวนมากไดเลือกเรียนวิชาโทที่เหมาะกับความสนใจของตนเอง ซึง่ทาํ
ใหมีความรูกวางขวางข้ึน รวมถงึสามารถนําไปใชสมัครงานได  และใชในการการศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา ตวัอยางวิชาโทที่เปนที่นิยมของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตรมีดังน้ี คือ  
 

• เศรษฐศาสตร 
• สถิติ 
• คอมพวิเตอร 
• บริหารธรุกิจ 
• ฟสิกส 
• ภาษาองักฤษ 
• การสรางภาพเคลื่อนไหว (คณะวิจิตรศิลป) 

ฯลฯ 
 

 

ทุนการศึกษา 
 

นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร ระดับปริญญาตรีมีทุนการศึกษาดงัตอไปนี ้
 

• ทุนการศึกษาจากคณะวทิยาศาสตร และมหาวทิยาลัยเชียงใหม เชน  
ทุนขาดแคลนทุนทรพัย และทุนพัฒนาการเรียนดี 

• ทุนจากกองทุนคณะวทิยาศาสตร 
• ทุนทาํงานพเิศษจากคณะวิทยาศาสตร สาํหรับนักศึกษาคณิตศาสตร 
• ทุนการศึกษา (และเงินกูยืม) จากชมรมศิษยเกาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร 



 

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 

ภาควิชาคณติศาสตร ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนักศึกษาที่
หลากหลาย เชน การศึกษาดูงานนอกสถานที,่ การนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ, การบรรยายทางวิชาการจากนักคณิตศาสตรจาก
ตางประเทศ, คายคณิตศาสตร Open Mind Open Math, กิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพ, กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา และ
ระหวางนักศกึษากับคณาจารย, กิจกรรมรวมกับผูดอยโอกาสในสังคม 
และ กิจกรรมปลูกปา เปนตน   
 

 
ทั้งนี้ภาควิชาคณิตศาสตรไดสนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ในฐานะผูจัดกิจกรรม เพือ่ใหนักศึกษาไดฝกการทาํงานรวมกับผูอื่น การ
เปนผูนําและผูตามที่ดี มปีระสบการณในการคิด วางแผน รวมถงึการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา อันจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในการสมัครงาน การ
ทาํงาน และการใชชีวิตในสังคม ตอไป  
 
 
 
 

งานวิจัย 
 

ภาควิชาคณติศาสตรมีผลงานวิจัยทางวิชาการอยูในระดับช้ันนําของประเทศ โดยมี
ผลงานออกมาอยางสม่าํเสมอทัง้ในดานคณิตศาสตรบริสทุธิ์ คณิตศาสตรประยุกต 
การผลิตสื่อการสอน และการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน โดยผลงานของ
คณาจารยไดรับการตพีิมพในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติอยางสม่าํเสมอ 
ทั้งนี้มีอาจารยทีไ่ดรับรางวัลหรือไดรับยกยองเปนผูมีผลงานยอดเยี่ยมทางวชิาการ 
อาทิ  

 
• รางวัลนักวทิยาศาสตรดีเดน สาขาคณิตศาสตร ประจําป ๒๕๕๐ จากคณะกรรมการรางวัล

นักวิทยาศาสตรดีเดน 
• รางวัลงานวจัิย รางวัลชมเชย ประจําป ๒๕๔๙ จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
• รางวัลนักวทิยาศาสตรรุนเยาว “2003 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand” สาขา

คณิตศาสตร ประจําป ๒๕๔๖ จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
 
ในภาควิชาคณิตศาสตร มีผูทาํวิจัยทางวิชาการในหลายดาน ดังตอไปดงันี้ 
 

Algebraic Semigroup               Fluid Mechanics 
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 



 

      
ความรวมมือกับมหาวิทาลัยตางประเทศ 

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

 
สรุปจุดแข็งของภาควิชาคณิตศาสตร 

 
• บัณฑิตที่จบการศึกษา สามารถศึกษาตอ และทํางาน

ในอาชีพทีห่ลากหลาย ซึง่สวนหน่ึงมาจากการฝกฝน
ใหคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยผาน
กระบวนการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร  

• ผลงานวิจัยอยูในระดับดีมาก มีผลงานตีพิมพในระดับ
นานาชาติ อยางหลากหลายและตอเนื่อง ซึง่ทาํให
นักศึกษามีโอกาสทาํวิจัยหรือทํางานคนควาอิสระใน
ระดับปริญญาตรไีดอยางหลากหลาย 

 
• มีกิจกรรมพฒันาคณุภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ดทีีสุ่ดแหงหน่ึงในคณะวทิยาศาสตร ทั้งใน

ดานปริมาณและคุณภาพ โดยมีกิจกรรมหลากหลาย และเ นนใหนักศึกษาไดเปนแกนนําในการ
จัดกิจกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอการสมัครงาน และการทาํงานในอนาคต 

• กระบวนวิชาที่เปดสอนมีหลากหลาย ทั้งดานคณิตศาสตรบริสทุธิ์ และคณิตศาสตรประยุกต 
เพื่อใหเหมาะกับความสนใจของนักศึกษาที่ตางกัน และนักศึกษาสามารถเลอืกเรียนวิชาโทตาม
ความสนใจสวนตวั หรือเพื่อประโยชนในการสมัครงาน และการเรียนตอในหลายสาขาวชิา 

• มีการบวนวิชาที่เนนการใชโปรแกรมทางคณิตศาสตร (Math Software) ซึ่งสามารถนําไปใช
ประโยชนไดในการทาํงานหรือเรียนตออันหลากหลาย  

• มีการจัดหาคอมพวิเตอรจํานวนมากไวสําหรับบริการนักศึกษา 
 
 

คําขอบคุณ 
 

ผูเขียนขอขอบคุณหวัหนาภาควิชาคณิตศาสตร คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ 
ภาควิชาคณติศาสตรทุกทาน ที่มีสวนรวมในการใหขอมูลน้ี หากมีขอผิดพลาดประการ
ใดผูเขียนขอรับผิดชอบไวแตผูเดียว  สําหรับผูอานมีความสงสยัในการเลือกวิชาเอก
คณิตศาสตร หรือมีขอเสนอแนะในปรับปรุงเอกสารฉบับน้ี กรุณาติดตอผูเขียนไดเสมอ
ที่ภาควิชาคณิตศาสตร หรือผานอีเมล kettapun@chiangmai.ac.th  

 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ 


