
เรื่องนารูสําหรับนักศกึษาใหมเรื่องนารูสําหรับนักศกึษาใหม  
ภาควิชาคณิตศาสตรภาควิชาคณิตศาสตร

ภาควิชาคณิตศาสตรภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

อาจารยอติชาตอาจารยอติชาต  เกตตะพันธุเกตตะพันธุ

๕๕  พฤศจิกายนพฤศจิกายน  ๒๕๕๑๒๕๕๑

http://kettapun.math.science.cmu.ac.th/



เปาหมายของการนําเสนอเปาหมายของการนําเสนอ

แนะนําสิ่งที่นารูเกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตรแนะนําสิ่งที่นารูเกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร

สรางทัศนคติที่ดีตอการเปนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรสรางทัศนคติที่ดีตอการเปนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร



ประเด็นที่นําเสนอประเด็นที่นําเสนอ

1.1. ขอมูลจากแบบสอบถามอาชีพบัณฑิตขอมูลจากแบบสอบถามอาชีพบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร  มชมช.. 4 4 ปป  

((พพ..ศศ.. 25482548--25512551))  เชนเชน  การศึกษาตอการศึกษาตอ  การทํางานการทํางาน  และการวางงานและการวางงาน,,

การเลือกเรียนวิชาโทการเลือกเรียนวิชาโท

2.2. การเรียนคณิตศาสตรใหประสบผลสําเร็จการเรียนคณิตศาสตรใหประสบผลสําเร็จ

3.3. แนะนํางานวิจัยของคณาจารยที่นาสนใจแนะนํางานวิจัยของคณาจารยที่นาสนใจ

4.4. การทํากิจกรรมการทํากิจกรรม

5.5. แนะนําเว็บไซตภาควิชาคณิตศาสตรแนะนําเว็บไซตภาควิชาคณิตศาสตร

6.6. สิ่งอื่นที่ควรทราบสิ่งอื่นที่ควรทราบ



1. 1. แบบสอบถามแบบสอบถามอาชีพบัณฑติอาชีพบัณฑติ  คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตรในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร  ปป  25482548--25512551

31 คน24 คน42 คน27 คนจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

16.1320.832.387.41กําลังหางานทํา

35.480.0028.5748.15มีงานทํา

48.3979.1769.0544.44ศึกษาตอ

ป 51 (%)ป 50 (%)ป 49 (%)ป 48 (%)สถานะการทํางาน



เหตุผลที่นักศึกษาปลาสุดยังหางานทําไมไดเหตุผลที่นักศึกษาปลาสุดยังหางานทําไมได

เพิ่งลาสิกขาเพิ่งลาสิกขา

ยังไมอยากทํางานยังไมอยากทํางาน

รองานตอบรับอยูรองานตอบรับอยู  ((เกรดเฉลี่ยเกรดเฉลี่ย  3.063.06))

อยากเที่ยวอยากเที่ยว



1.1 1.1 การศึกษาตอการศึกษาตอ

2.702-2--ศึกษาศาสตร

4.053-21-วิทยาการคณนา

4.053--12จิตวิทยา

4.053--3-คณิตศาสตรประยุกต

6.7651112เศรษฐศาสตร

13.5110-253คณิตศาสตร

50.0037106165ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

%
รวม 

(คน)

ป 51 

(คน)

ป 50 

(คน)

ป 49 

(คน)

ป 48 

(คน)สาขาวิชาทศีึกษาตอ



การศึกษาตอการศึกษาตอ  ((ตอตอ))

100.007414192912รวม

4.053-3--ไมระบุ

1.3511---

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร

1.351-1--ภาษาอังกฤษ

1.351-1--วิทยาการคอมพิวเตอร

1.351--1-สถิติ

2.7022---Bioinfomatics

2.702-11-สถิติประยุกต

%
รวม 

(คน)

ป 51 

(คน)

ป 50 

(คน)

ป 49 

(คน)

ป 48 

(คน)สาขาวิชาทศีึกษาตอ



1.21.2  อาชีพของบัณฑิตที่มีงานทําที่รวมงานพระราชทานปริญญาบัตรอาชีพของบัณฑิตที่มีงานทําที่รวมงานพระราชทานปริญญาบัตร  มม..คค.. 25512551

ครูคณิตศาสตรลําปางโรงเรียนอัสสัมชัญ ลําปาง

ครูมัธยมตนกรุงเทพโรงเรียนรุงอรุณ

อาจารยพิเศษลําปางโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง

คิดราคาหนังสือกรุงเทพโรงพิมพศิริวัฒนาอินเตอรปริน้ท

พนักงานขายมุกดาหารรานวงัรุงเรือง

เชียงใหมแมโจ

Staff (ฝายจัดซื้อ)ลําพูนบริษัททานากะพรีซิชั่น

เจาหนาที่วางแผนชลบุรีบ.แนนเอเชียฟุตแวร

ฝายตางประเทศเชียงใหมธนาคารกรุงเทพ

ADMINกรุงเทพธนชาต

Data verifierเชียงใหมphpt

ตําแหนงจังหวัดที่ทํางาน



อาชีพของบณัฑิตที่มีงานทําที่รวมงานพระราชทานปริญญาบัตรอาชีพของบณัฑิตที่มีงานทําที่รวมงานพระราชทานปริญญาบัตร  มม..คค.. 25254949

เชียงใหมบาน

เลขานุการผูบริหารกรุงเทพบ. เอส ซี พี เทคโนโลยี จํากัด

เลขานุการผูบริหารเชียงใหมบริษัท ซันสมีท จํากัด

พนักงานราชการสุโขทัยโรงเรียนศรีสําโรงชนปูถัมภ

ผูชวยผูจัดการกรุงเทพวิรุฬหอลูมินั่ม

นักวิชาการคอมพิวเตอรเชียงใหมบัณฑิตวิทยาลัย

นักวางแผนการผลิตลําพูนLtea. Ltd.

ครูสอนคณิตศาสตรเชียงใหมโรงเรียนเชียงใหมคณาวิทย

ครูผูสอนเชียงใหมโรงเรียนวรเชษฐอนุสรณ

ครูผูสอนกรุงเทพโรงเรียนวัดสน

ครูผูชวยประจําศูนยเชียงใหมkumon

ReceivetionเชียงใหมTAMALINE

ตําแหนงจังหวัดที่ทํางาน



อาชีพของบณัฑิตที่มีงานทําที่รวมงานพระราชทานปริญญาบัตรอาชีพของบณัฑิตที่มีงานทําที่รวมงานพระราชทานปริญญาบัตร  มม..คค.. 25254848

อาชีพอิสระเชียงใหมเชียงใหม

อาจารยพิเศษเชียงรายวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

อาจารยพิเศษเชียงใหมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

พลทหารเชียงใหมกองพันสัตวตาง

พนักงานธนกิจชลบุรีธนาคารไทยพาณิชย

ผูชวยอาจารยเชียงใหมKumon

ครูอัตราจางเชียงรายโรงเรียนเวียงชัยวทิยาคม

ครูผูสอนลําปางโรงเรียนทุงอุดมวิทยา

ครูผูสอนลําปางโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

ครูผูสอนเชียงใหมโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ครูผูสอนเชียงใหมโรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอรเกียรติพัฒนา

ครูผูสอนเชียงใหมโรงเรียนปริน้สรอยแยลวิทยาลัย

ตําแหนงจังหวัดที่ทํางาน



1.31.3  ขอเสนอแนะตอการหางานทําของรุนนองขอเสนอแนะตอการหางานทําของรุนนอง
((จากผูที่หางานทําไดจากผูที่หางานทําได  ปป  25482548--2551)2551)

ควรหางานที่ตนเองชอบและสนใจควรหางานที่ตนเองชอบและสนใจ  เพราะจะทําใหมีความสุขในการเพราะจะทําใหมีความสุขในการ

ทํางานของตนทํางานของตน

หาสิ่งที่ตัวเองชอบแลวมุงมั่นเพื่อศึกษาคนควาหาสิ่งที่ตัวเองชอบแลวมุงมั่นเพื่อศึกษาคนควา  อยาเรียนเพราะเพื่อนอยาเรียนเพราะเพื่อน  
เพราะพอแมเพราะพอแม  และที่สําคัญอยาใหเกรดมาตัดสินวาควรเรียนอะไรและที่สําคัญอยาใหเกรดมาตัดสินวาควรเรียนอะไร  ถาถา
มหาวิทยาลัยใชเกณฑตัดสินจงมุงมั่นเพื่อศึกษาตนเองมหาวิทยาลัยใชเกณฑตัดสินจงมุงมั่นเพื่อศึกษาตนเอง

ใหตัวเองตั้งใจเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดใหตัวเองตั้งใจเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัด

งานทุกอยางตองอาศัยการเรียนรูงานทุกอยางตองอาศัยการเรียนรู

อยากใหเรียนคอมพิวเตอรอยากใหเรียนคอมพิวเตอร,,ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ  เพิ่มเติมมากๆเพิ่มเติมมากๆ

เพิ่มประสบการณในการใชภาษาและคอมพิวเตอรเพิ่มประสบการณในการใชภาษาและคอมพิวเตอร



ขอเสนอแนะตอการหางานทําของรุนนองขอเสนอแนะตอการหางานทําของรุนนอง
((จากผูที่หางานทําไดจากผูที่หางานทําได  ปป  25482548--2551)2551)

การตรงตอเวลาการตรงตอเวลา

ตั้งใจเรียนมากๆตั้งใจเรียนมากๆ  เพื่อที่จะไดหางานทําเพื่อที่จะไดหางานทํา

อยากใหตั้งใจเรียนอยากใหตั้งใจเรียน

อยากใหนองๆอยากใหนองๆ  รวมทํากิจกรรมมากๆรวมทํากิจกรรมมากๆ  เพราะจะไดเรียนรูการเขาหาคนเพราะจะไดเรียนรูการเขาหาคน

และการทํางานรวมกับผูอื่นและการทํางานรวมกับผูอื่น

พยายามไปฝกงานและรวมกิจกรรมตางๆเพราะมีผลตอการหางานทําพยายามไปฝกงานและรวมกิจกรรมตางๆเพราะมีผลตอการหางานทํา

ฝกพูดในการสอบสัมภาษณใหมากๆฝกพูดในการสอบสัมภาษณใหมากๆ  ควรรูขอมูลและลักษณะงานกอนควรรูขอมูลและลักษณะงานกอน

ไปพอควรไปพอควร



1.41.4  การเลือกเรียนวชิาโทการเลือกเรียนวชิาโท

1.612--2-การทองเที่ยว

1.61211--ปรัชญา

5.6571411ภาษาอังกฤษ

18.55235684สถิติ

20.162572511เศรษฐศาสตร

20.972673133บรหิารธุรกิจ

22.582894105คอมพิวเตอร

%
รวม 

(คน)

ป 51 

(คน)

ป 50 

(คน)

ป 49 

(คน)

ป 48 

(คน)วิชาโท



การเลือกเรียนวิชาโทการเลือกเรียนวิชาโท  ((ตอตอ))

100.0012431244227รวม

2.42312--ไมระบุ

0.811-1--คณิตศาสตร

0.811---1ศิลปศึกษา

0.811--1-ภาษาญี่ปุน

0.811-1--จิตวิทยา

1.612--11บัญชี

1.612--11ฟสิกส

%
รวม 

(คน)

ป 51 

(คน)

ป 50 

(คน)

ป 49 

(คน)

ป 48 

(คน)วิชาโท



2.2.  การเรียนคณิตศาสตรใหประสบผลสําเร็จการเรียนคณิตศาสตรใหประสบผลสําเร็จ

ดูในเอกสารดูในเอกสาร  ““เรียนเรียน  Math Math อยางไรใหไดอยางไรใหได  AA””

การชวยเพื่อนในการทําการบานใหถูกวิธีการชวยเพื่อนในการทําการบานใหถูกวิธี

มีมี  TA TA ((ผูชวยสอนผูชวยสอน))  ในหลายวิชาในหลายวิชา  ควรขอใชบริการใหเต็มที่ควรขอใชบริการใหเต็มที่

พยายามรักในสิ่งที่เรียนพยายามรักในสิ่งที่เรียน  และเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียนและเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียน

วางแผนอนาคตวาเราตองการไปศึกษาตอสาขาใดวางแผนอนาคตวาเราตองการไปศึกษาตอสาขาใด  หรือทํางานแบบไหนหรือทํางานแบบไหน  

((เลือกวิชาโทเลือกวิชาโท,,  เปนแกนนํากิจกรรมเปนแกนนํากิจกรรม  และขอฝกงานและขอฝกงาน  ในสิ่งที่เกี่ยวของในสิ่งที่เกี่ยวของ))



3.3.  แนะนํางานวิจัยที่นาสนใจของคณาจารยแนะนํางานวิจัยที่นาสนใจของคณาจารย

Fixed Point Theory Fixed Point Theory ((ศศ..ดรดร..สมพงษสมพงษ,,  ศศ..ดรดร..  สุเทพสุเทพ,,  ออ..ดรดร..บัญชาบัญชา,,  ออ..อติชาตอติชาต,, ...)...)

Diamond OperatorDiamond Operator ((ศศ..อํานวยอํานวย))

Financial MathematicsFinancial Mathematics ((ศศ..อํานวยอํานวย))

การศึกษาการแพรตัวของไฟปาการศึกษาการแพรตัวของไฟปา  ((ออ..ดรดร..สมภพสมภพ,,  ออ..อติชาตอติชาต))

โมเดลทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการแพรตัวของโรคเอดสโมเดลทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการแพรตัวของโรคเอดส  ((ออ..ดรดร..รุจิรารุจิรา,,  ออ..ดรดร..ธงชัยธงชัย))

คณิตศาสตรโบราณคดีคณิตศาสตรโบราณคดี  ((รศรศ..สมัยสมัย,,  ออ..อติชาตอติชาต,, ...)...)

จลศาสตรของไหลจลศาสตรของไหล  ((ออ..กัญุกัญุตาตา,,  ออ..อติชาตอติชาต))

คณิตศาสตรศึกษาคณิตศาสตรศึกษา  ((รศรศ..มัลลิกามัลลิกา,,  รศรศ..ปฤษณาปฤษณา,,  ออ..อติชาตอติชาต,, ...)...)

สื่อการสอนคณิตศาสตรสื่อการสอนคณิตศาสตร  ((ผศผศ..สมคิดสมคิด,,  ออ..ดรดร..ชัยพรชัยพร,,  ออ..อติชาตอติชาต,, ...)...)

ฯลฯฯลฯ



4.4.  การทํากิจกรรมการทํากิจกรรม

เรียนอยางเดียวไมประสบผลสําเร็จเรียนอยางเดียวไมประสบผลสําเร็จ

การเปนแกนนํานักศึกษาการเปนแกนนํานักศึกษา  เปนโอกาสพิเศษของนักศึกษาภาควิชาเปนโอกาสพิเศษของนักศึกษาภาควิชา

คณิตศาสตรคณิตศาสตร  ที่ไมควรพลาดที่ไมควรพลาด

ในปการศึกษาสุดทายในปการศึกษาสุดทาย  จะมีการแจกประกาศจะมีการแจกประกาศนีนีบัตรการเขารวมกิจกรรมบัตรการเขารวมกิจกรรม

ของภาควิชาของภาควิชา

100.0091.6795.2488.89เคย

0.008.334.7611.11ไมเคย

ป 51 

(%)

ป 50 

(%)

ป 49 

(%)

ป 48 

(%)
เคยเขารวมกิจกรรม นศ.

สถิติบัณฑิตที่เคยรวมกิจกรรมนักศึกษา



5.5.  แนะนําเว็บไซตภาควิชาคณติศาสตรแนะนําเว็บไซตภาควิชาคณติศาสตร

http://http://math.science.cmu.ac.thmath.science.cmu.ac.th//



ขอมูลที่นาสนใจในเว็บไซตสําหรับนักศึกษาขอมูลที่นาสนใจในเว็บไซตสําหรับนักศึกษา

ภาพกิจกรรมตางๆภาพกิจกรรมตางๆ  ของภาควิชาของภาควิชา

ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  และรายละเอียดในแตละกระบวนวิชาและรายละเอียดในแตละกระบวนวิชา

บทเรียนออนไลนบทเรียนออนไลน

รายชื่อคณาจารยรายชื่อคณาจารย  รวมทั้งหองพักรวมทั้งหองพัก  โทรศัพทภายในโทรศัพทภายใน  และอีเมลและอีเมล

ลิงคเว็บไซตและเว็บบอรดลิงคเว็บไซตและเว็บบอรด  ของแตละรายวิชาของแตละรายวิชา

ลิงคเว็บไซตคณาจารยลิงคเว็บไซตคณาจารย

การบริการหองการบริการหอง  Lab Lab คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร

แบบฟอรมสําหรับนักศึกษาปแบบฟอรมสําหรับนักศึกษาป..  ตรีตรี

ฯลฯฯลฯ



6.6.  สิ่งอื่นที่ควรทราบสิ่งอื่นที่ควรทราบ

ภาควิชาคณิตศาสตรภาควิชาคณิตศาสตร  มชมช..  เปนภาควิชาที่มีศาสตราจารยทางคณิตศาสตรเปนภาควิชาที่มีศาสตราจารยทางคณิตศาสตร

มากที่สุดในประเทศมากที่สุดในประเทศ

หองพักนักศึกษาหองพักนักศึกษา  ปป..ตรีตรี  ควรใชประโยชนใหเต็มที่และเหมาะสมควรใชประโยชนใหเต็มที่และเหมาะสม

สรางภาพพจนที่ดีใหกับตนเองสรางภาพพจนที่ดีใหกับตนเอง  เชนเชน  สัมมาคารวะสัมมาคารวะ  การตั้งใจทํางานการตั้งใจทํางาน  ความความ

รับผิดชอบรับผิดชอบ  การแตงชุดนักศึกษาการแตงชุดนักศึกษา  และการตรงตอเวลาและการตรงตอเวลา  เปนตนเปนตน  



เอกสารที่ดาวโหลดไดในเว็บไซตเอกสารที่ดาวโหลดไดในเว็บไซต  
http://kettapun.math.science.cmu.ac.th/

เรื่องนารูเรื่องนารู  สําหรับนักศึกษาใหมสําหรับนักศึกษาใหม  ภาควิชาคณิตศาสตรภาควิชาคณิตศาสตร ( (Power Point)Power Point)

บทความบทความ  ““เรียนเรียน  MathMath  อยางไรใหไดอยางไรใหได  AA”” ((แบบเต็มและแบบยอแบบเต็มและแบบยอ))

บทความบทความ  ““เลอืกวิชาเอกคณิตศาสตรดีไหมหนอเลอืกวิชาเอกคณิตศาสตรดีไหมหนอ”” ((อาชีพศิษยเกาตั้งแตอดีตถึงอาชีพศิษยเกาตั้งแตอดีตถึง

ปจจบุนัปจจบุนั,,  สาขาวิชาทีส่ามารถศึกษาตอสาขาวิชาทีส่ามารถศึกษาตอ,,  ทุนการศึกษาทุนการศึกษา  ฯลฯฯลฯ))

สัมภาษณนักคณิตศาสตรระดับโลกที่สัมภาษณนักคณิตศาสตรระดับโลกที่  MITMIT

ลิงคเกี่ยวกับลิงคเกี่ยวกับ  ““สนุกกับคณิตศาสตรสนุกกับคณิตศาสตร””

ลิงคเกี่ยวกับภาวะโลกรอนลิงคเกี่ยวกับภาวะโลกรอน

ลิงคพจนานุกรมออนไลนลิงคพจนานุกรมออนไลน  ((ศัพทบัญญัติวิชาการคณิตศาสตรราชศัพทบัญญัติวิชาการคณิตศาสตรราชบัณฑิตยบัณฑิตย

สภาสภา,, EngEng--Eng, ThaiEng, Thai--Thai, ThaiThai, Thai--Eng, EngEng, Eng--ThaiThai))

ฯลฯฯลฯ



เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง

แบบสอบถามแบบสอบถามอาชีพบัณฑิตอาชีพบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตรในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร  ปป  25482548--25512551


