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๑๔ พฤษจิกายน ๒๕๕๐ 
 

 

 ขอมูลนี้จัดทําขึ้นสําหรับการเรียนคณิตศาสตรระดับปริญญาตรี แตสามารถนําไปประยุกตใชกับนักเรียนนักศึกษา ใน
การศึกษาระดับอื่น และในสาขาวิชาอื่นที่คลายคลึงกันดวย โดยผูเขียนนําประสบการณตรงจากการเรียน และการสอน
คณิตศาสตร ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแคนาดา มาใชประกอบการเขียน  
 

การเรียนในคณิตศาสตรในมหาวิทยาลยัตางจากระดับ ม.ปลาย 
 

๑. การเรียนในมหาวิทยาลัยจะเรียนเร็วกวาประมาณ ๓-๔ เทา เนื่องจากเนื้อหา
คอนขางเยอะ  อาจารยจะไมสามารถอธิบายเนื้อหาอยางละเอียดในทุกประเด็น 
และไมสอนตัวอยางโจทยมากเหมือนการสอนระดับ ม.ปลาย หากนักศึกษาคิด
วาจะอานหนังสือตอนใกลสอบ มักพบเสมอวาตนไมสามารถอานหนังสือได
ทัน บางครั้งเนื้อหาในบางวิชาก็ไมไดยากกวาเนื้อหา ม.ปลาย มากนัก แต
เน้ือหาที่ครอบคลุมในแตละเทอมมีมาก จึงทําใหนักศึกษารูสึกวาเนื้อยากกวา  
ม.ปลาย มาก 

๒. การเรียนการสอนตองชวยเหลือตนเองมากขึน้ นักศึกษาติดตออาจารยผูสอนนอกเวลาเรียนไดไมสะดวกเหมือนตอน
เรียน ม.ปลาย เนื่องจากอาจารยจํานวนมากอยูตางคณะกับนักศึกษาผูเรียน และอาจารยก็อาจจะไมสามารถตรวจการบาน
ใหได เพราะนักศึกษาในชั้นเรียนมีจํานวนมาก 

๓. การวัดผลประเมินผลมักจะเนนการสอบเปนสวนใหญ อาจมีการใหคะแนนการบานบางสําหรับรายวิชาที่มีจํานวน
นักศึกษานอย ซึ่งจะตางจาก ม.ปลาย ท่ีนักศึกษามีคะแนนเก็บนอกเหนือจากการสอบ เชน  การทํารายงาน การทํา
โครงงาน และจิตพิสัย เปนตน 

๔. การมีอิสระมากแตมักแบงเวลาไมเปน นักศึกษาจะมีอิสระการทําสิ่งตางๆ มาก รวมท้ังมีกิจกรรมนักศึกษาใหทํา
หลากหลาย(โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปท่ี ๑) ดังนั้นหลายคนจึงใหเวลาในเรื่องอื่นที่ตนเองสนใจมากกวาการเรียน และอาจ
ทําใหไมสามารถแบงเวลาของตนเองใหเหมาะสมกับการเรียน การอานหนังสือ การทําการบาน ซึ่งทําใหหลายคนตอง
เรียนไมจบทั้งๆ ท่ีมีความสามารถ 

๕. หัวขอที่สอนกอนจะมีความสัมพันธกับหัวขอตอไป หากนักศึกษาไมอานหนังสือทบทวนหรือทําแบบฝกหัดเร่ืองที่เรียน
ไปแลวอยูเสมอ มักจะพบวาตนเองแทบไมรูเรื่องในเรื่องที่กําลังเรียนอยู ท้ังนี้มาจากการสอนที่ไปคอนขางไว และการ
ใชพื้นฐานความรูของสิ่งที่เรียนผานมาแลว 
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ทักษะและเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร 
 

๑. เขาชั้นเรียนเปนประจํา นักศึกษาควรเขาช้ันเรียนเปนประจํา ใหพยายาม
ตั้งใจเรียน และจดแลคเชอรใหดีท่ีสุด เพราะจะไดประหยัดเวลาในการอาน
หนังสือ หากไมเขาใจเนื้อหาท่ีอาจารยสอน ก็ใหพยายามจับประเด็นสําคัญ
ของการสอนวนันั้นใหได  แลวจึงกลับไปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม ซึ่งจะ
ทุนเวลาอานหนังสือไดมาก  

๒. จัดเวลาอานหนังสือเปนประจํา ใหจัดเวลาอานหนังสือประจําสัปดาหมากกวาที่เรียนในชั้นเรียนอยางนอย ๒ เทา เชน 
เรียน Calculus สัปดาหละ ๓ ชม. ก็ใหอานหนังสือ ๖ ชม. ขึ้นไป หากทําไมไดตามแผนที่วางไวในสัปดาหใด ก็ใหไป
ชดเชยในสัปดาหถัดไป 

๓. ทําโจทยสม่ําเสมอ คณิตศาสตรเปนการเรียนรูโดยการทําโจทย หรือ Learning by Doing Problems นักศึกษาที่ทําคะแนน
คณิตศาสตรไดดีจะรูวา วิชานี้ไมสามารถทําคะแนนไดดีดวยการทองจํา แตมาจากการทําโจทยเยอะๆ ซึ่งสงผลใหมี
ความเขาใจใน เทคนิคการทําโจทย สูตร และทฤษฎีบท เปนอยางดี ดังนั้นนักศึกษาควรฝกทําโจทยใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได โดยเริ่มจากโจทยในหนังสือท่ีอาจารยผูสอนใชสอน หรือหนังสืออื่นที่อาจารยผูสอนแนะนํา การทําแบบฝกหัด
สม่ําเสมอจะทําใหเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนอยูไดดีย่ิงขึ้น 

๔. ทําการบานทุกขอ นักศึกษาควรทําการบานที่อาจารยใหทุกขอ ซึ่งถือเปนการเตรียมตัวในการสอบที่ดี ท้ังน้ีไมควรลอก
การบานเพื่อนเพราะทําใหเราไมไดเรียนรูดวยตนเอง และทําใหไมเขาใจเนื้อหาที่เรียน สําหรับคนที่ใหเพื่อนลอก
การบานก็ถือวาปนการทําลายเพื่อนดวย ผมมีประสบการณตรงจากการเรียนที่สหรัฐอเมริกา 
เมื่อผมถามการบานเพื่อน พวกเขาไมยื่นการบานใหผมดู แตจะถามวาผมสงสัยตรงไหน 
จากน้ันก็จะอธบิายใหฟง พอเราเขาใจเราก็สามารถเขียนตามความเขาใจของเราเอง ซึ่งทํา
ใหเขาใจเนื้อหาและไมตองเสียเวลาเตรียมสอบมากนัก 

๕. ทําความเขาใจ concept ของวิชา นักศึกษาควรทําความเขาใจที่มาที่ไป และความสําคัญของ
สูตร และทฤษฏีบทตางๆ โดยเนนความเขาใจมากกวาการทองจํา เพราะการจําน้ันลืมงาย แต
การเขาใจน้ันลืมยาก และยังชวยใหทําโจทยท่ีพลิกแพลงไดอีกดวย ซึ่งมักจะพบบอยครั้งในการ
สอบ  

๖. ถามคําถามทันทีเมื่อสงสัย หากมีคําถามควรรีบถามอาจารยท้ังในระหวางสอน หรือทันทีหลังเลิก
เรียน หากไมสะดวกก็ควรไปพบอาจารยท่ีหองพัก อยาทิ้งคําถามไวนานจนถึงวันใกลสอบ  ท้ังน้ีอาจารยผูสอนจะรูสึก
ยินดีท่ีนักศึกษามาถามคําถาม เพราะแสดงวาเราสนใจในการเรียนรูในรายวิชานั้น การไดสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
อาจารยจะทําใหนักศึกษามีแรงจูงใจในการเขาเรียนและตั้งใจเรียนมากย่ิงขึ้นดวย   

๗. จัดกลุมเรียนรูรวมกัน (Study Groups) นักศึกษาสามารถรวมกลุมกันเพื่อนัดทบทวนเรื่องที่เรียน ทําการบาน หรือ
แบบฝกหัดรวมกันเปนประจํา  สัปดาหละ ๑-๒ คร้ัง วิธีนี้จะชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพมาก เราจะรูสึกวามีแรง
ดึงดูดใหทุกคนสนใจเรียนวิชานั้นเสมอ และคนในกลุมจะไดชวยเหลือกันในเนื้อหาที่สมาชิกในกลุมไมเขาใจ แตหาก
ไมเขาใจทั้งกลุมก็จะรูวาถึงเวลาที่ตองไปสอบถามอาจารยผูสอนแลว 
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๘. ใหเพ่ือนเกงๆ ติวให  นักศึกษาบางคนเกงมากและสามารถติวเพ่ือนๆ ไดดี  ก็ลองสอบถามเพื่อนเหลาน้ันใหติวให  ซึ่ง
นักศึกษาบางกลุมไดมีแผนการติวกันอยูแลวนักศึกษาก็นาจะลองขอไปรวมติวดวย  

๙. ติวใหเพื่อน ถาเพื่อนตองการใหเราติวให ควรพยายามชวยเพื่อน เพราะการสอนเพื่อนจะทํา
ใหเราตองเตรียมตัวและอานเนื้อหาใหเขาใจมากขึ้นไปอีก และทําใหรูดวยวาจุดใดท่ี
เรายังไมเขาใจ ซึ่งจะไดไปถามอาจารยตอไป  

๑๐. ซอมเร่ืองแสดงวิธีทํา ขอสอบคณิตศาสตรน้ีมักจะเนนการแสดงวิธีทํา นักศึกษา
บางคนนั้นสามารถหาคําตอบไดดี แตเขียนแสดงวิธีทําไมเปน จึงทําใหเสีย
คะแนนในการทําขอสอบไปอยางนาเสียดาย จึงขอแนะใหนักศึกษาลองทําโจทย
แลวใหอาจารยชวยดูวาการแสดงวิธีทําน้ันถูกไหม 

๑๑. อานหนังสือลวงหนา เปนที่แนนอนวาขอนี้เปนขอท่ีทําไดไมงายนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงใหวิชาคณิตศาสตร แตคนที่ทํา
ขอนี้ไดสม่ําเสมอคงไมตองแปลกใจที่เขาจะได A  ดังนั้นผมขอสนับสนุนทุกคนใหทําขอนี้เปนอยางยิ่ง 

๑๒. จัดเวลาอานหนังสือกอนสอบ ชวงนี้ควรอานหนังสือมากกวาปกติ โดยเตรียมตัวกอนสอบอยางนอย 3 อาทิตย แต
สําหรับคนที่ไมไดอานทบทวนและทําแบบฝกหัดมาเลย ตองเตรียมตัวกอนสอบอยางนอย 1 เดือนขึ้นไป 

๑๓.  ใหรางวัลตนเอง เมื่อเราอะไรสําเร็จในขอท่ีกลาวมาขางตน  ก็อยาลืมใหกําลังใจตนเอง เชน ไปชมภาพยนตรท่ีสนุกๆ 
สักเรื่อง ซื้อของที่อยากไดใหตนเอง รับประทานอาหารในรานอาหารที่เปดใหม เปนตน การใหกําลังใจตนเองนี้ยัง
สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองดานอื่นๆ ดวย 

๑๔.  ปรึกษาผูชวยสอน นักศึกษาสามารถปรึกษาผูชวยสอน (TA) ในรายวิชาที่มีผูชวยสอน โดยถามรายละเอียดจากอาจารย
ผูสอน  สําหรับภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัด “หองใหคําปรึกษาคณิตศาสตร” 
สําหรับนักศึกษาที่เรียนแคลคูลัสในทุกรายวิชาเปนประจํา โดยไมมีคาใชจาย ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี
อาจารยผูสอน หรือท่ีเจาหนาที่หองธุรการของภาควิชา 

 
การเตรียมตวักอนสอบ  
 

 นักศึกษาควรทบทวนบทเรียน และทําแบบฝกหัดตลอดภาคการศึกษา ดังที่ไดกลาวมาแลว ในชวงสัปดาหสุดทายกอน
สอบ นักศึกษาควรทําสิ่งตอไปนี้ 

๑. ทบทวนเนื้อหาและโจทยที่เคยทํามา ใหนักศึกษาทบทวนเนื้อหา โจทย
ตัวอยางในหองเรียน การบาน และแบบฝกหัดที่เคยทํามาและไดทําเฉลย
ไวแลว เรียงไปทีละหัวขอ  การทํานั้นใหดูโจทยทีละขอ แลวใหเขียน
แสดงวิธีทําโดยไมตองดูเฉลย หากขอใดทําไมไดก็ใหแอบดูเฉลยได 
จากนั้นใหกลับมาทําใหมจนกวาจะทําไดโดยไมตองดูเฉลยเลย 

๒. ทบทวนทฤษฏีบทที่สําคัญ ทฤษฏีบทที่สําคัญควรจําได หากอาจารย
ผูสอนออกพิสจูนทฤษฏีบทก็ตองเขียนทฤษฏีบทตางๆ ไดเองโดยไมตอง
ดูเฉลย   
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๓. ดูหองสอบกอน นักศึกษาหลายคนเสียเวลาเดินหาหองสอบในวันสอบ ดังนั้นควรตรวจสอบหาหองสอบและไปดูหอง
สอบลวงหนากอนวันสอบ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสถานที่ท่ีไมคุนเคย 

๔. ถึงหองสอบกอนเวลาสอบ นักศึกษาควรไปถึงหองสอบลวงหนาอยางนอย 20 นาที เพื่อจะไดไมต่ืนเตนหรือเหนื่อย
เกินไป  และจะทําใหมีสมาธิในการสอบดีขึ้น และยังเปนการปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดจากการเดินทางโดยรีบเรง 

๕. นอนใหพอกอนมาสอบ นักศึกษาที่เรียนกับผมคนหนึ่งเขาใจเนื้อหาท่ีสอนดีมาก คะแนนเก็บอยูระดับแนวหนาที่ลุน A 
ไดสบายๆ  แตวาเขานอนกอนสอบราวชั่วโมงครึ่งเลยทําใหทําขอสอบงายๆ ไมไดหลายขอ เพราะมึนมาก ดังนั้น
นักศึกษาควรนอนใหเพียงพอ สมองที่สดชื่นจําเปนมากในการทําขอสอบคณติศาสตร 

 
ทําขอสอบอยางมืออาชีพ 
 

๑. อาน-ฟงคําสั่งใหดี เวลาสอบควรอานคําสั่งบนตัวขอสอบ และฟงคําสั่งที่ประกาศในหองสอบวามี
อะไรที่ตองปฏิบัติตาม เชน ใหใชปากกาทําขอสอบเทานั้น หากนักศึกษาไมทําตามคําสั่งก็อาจเสีย
คะแนนได 

๒. ดูขอสอบทั้งหมดคราวๆ กอนทํา ตรวจดูกอนวา ขอสอบมีมากนอยแคไหน ก่ีขอ ก่ีหนา  การให
คะแนนในแตละขอเปนอยางไร มีขอไหนที่ทําไดทันที ขอไหนตองใชเวลาคิด จะไดใช
วางแผนในการทําขอสอบวาควรทําขอไหนกอน หรือมีเวลาทําแตละขอมากนอยเพียงใด  

๓. ทําของายกอน ขอใดท่ีงาย(โดยเฉพาะอยางยิ่งขอท่ีคะแนนเยอะ)ควรทํากอน ขอใดยาก
(โดยเฉพาะอยางยิ่งขอท่ีคะแนนนอย)ควรทําทีหลัง 

๔. ติดขอไหนใหขามไปกอน นักศกึษาทําโจทยขอใดแลวคิดตอไมออก อยาเสียเวลาในขอนั้น ใหขามไปทําขออื่นกอน 
เพราะนักศึกษาสามารถยอนกลับมาทําทีหลังได 

๕. เขียนแสดงวิธีทําโดยรายละเอียด สําหรับขอสอบแสดงวิธีทํา นักศึกษาควรเขียนรายละเอียดใหมากที่สุดเทาท่ีทําได ท้ัง
รายละเอียดในการคํานวณ และเหตุผลท่ีใช  แมผลลัพธสุดทายจะผิด ผูสอนมักจะใหคะแนนไดบางสวน 

๖. อยาเสียเวลาลบที่ผิด นักศึกษาไมควรเสียเวลาลบสิ่งที่ทําไปแลวเพราะจะเสียเวลา แตใหขีดฆาแทน  โดยในบางครั้งจะ
พบวาสิ่งที่ทําไปแลวถูกตอง และสามารถนําผลลัพธน้ันกลับมาใชไดโดยไมตองเสียเวลาทําใหม  ในกรณีท่ีมีการขีดฆา
จํานวนมากใหแจงสิ่งที่ไมตองการใหอาจารยทราบในขอสอบนั้นใหชัดเจนดวย 

๗. เขียนแนวคิดในการทําโจทยสาํหรับโจทยที่ทําไดไมสมบูรณ  โจทยบางขอนั้น นักศึกษาอาจจะไมสามารถหาคําตอบ
สุดทายได เชน แกสมการไมได นักศึกษายังควรเขียนแนวคิดที่จะทําตอไปใหดู ซึ่งอาจมีโอกาสไดคะแนนบาง 

๘. ตรวจความสมเหตุสมผลของคาํตอบ เมื่อไดคาํตอบของโจทยแลว ใหพิจารณาดูวามันสมเหตุสมผลหรือไม เชน 
ตองการหาพื้นที่ แตไดผลลัพธเปนคาลบ  สําหรับโจทยท่ีเวนพื้นที่ใหเขียน โดยทั่วไปการเขียนคําตอบนั้นไมควรใช
พื้นที่มากหรือนอยเกินไปเทียบกับพื้นที่ท่ีกําหนดให 

๙. ทบทวนเมื่อทําเสร็จ เมื่อนักศึกษาทําขอสอบเสร็จกอนหมดเวลา ควรทบทวนสิ่งที่ทําอยางนอยหนึ่งรอบ เพ่ือตรวจสอบ
วาการคํานวณถูกตองหรือไม และคําตอบแตละขอนั้นสมเหตุสมผลไหม  ในการทบทวนโดยปกติแลวนักศึกษาจะพบที่
ผิดจากการคํานวณบาง ถามีเวลาเหลือมากใหลองทําใหมทุกขอโดยไมดูสิ่งที่ทําไปแลว และตรวจสอบดูวาไดผลตรงกับ
ท่ีคิดครั้งแรกหรือไม 
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จริยธรรมในการเรียน 
 

๑. ไมทุจริตในการสอบ นักศึกษาสวนหนึ่งถูกพักการเรียนพรอมท้ังไดเกรด F ใน
รายวิชาที่ทุจริต และบางสวนก็ถูกใหออกจากการเปนนักศึกษา โดยเปนผลมาจากการ
ทุจริตในการสอบ ซึ่งทําใหนักศึกษาและวงศตระกูลเสื่อมเสียช่ือเสียง มีประวัติไมดี
สําหรับการสมัครงาน และไมมีความรูเพียงพอไปเรียนในวิชาที่สูงขึ้น ดังน้ันจึง
สมควรที่จะหลีกเลี่ยงการทุจริต วิธีท่ีสุดที่ควรทํา คือการอานหนังสือมาใหเต็มที่กอน
สอบ 

๒. คิดถึงสวนรวม บานเมืองของเราจะนาอยูเหมือนในหลายประเทศ ถาหากเรามีจิตสาธารณะ คือนึกถึงสวนรวมเปนสําคัญ 
อะไรที่เราไดประโยชนแตทําใหสวนรวมเสียประโยชนเราจะไมทํา เชน ไมท้ิงขยะในหองเรียน ไมขูดเขียนบนโตะเกาอี้ 
และปดไฟหรือพัดลมเมื่อไมมคีนใช เปนตน 

 
  

หากนักศึกษาทําตามขอแนะไดนําทั้งหมดในเอกสารนี้ การเรียนคณิตศาสตรใหได A คงไมยากนัก  
แตถาทําไดเพียงบางขอผลการเรียนก็จะดีขึ้นและสนุกกับการเรียนมากขึ้น 

 
ถาผูอานมีขอแนะนําเพ่ือปรับปรุงบทความนี้ โปรดแนะนํามาที่ kettapun@chiangmai.ac.th 
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