
คณะวิทยาศาสตร์ 
FACULTY OF SCIENCE 

 
 
วัตถุประสงค์ 

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และความ
รับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน สังคมและ
ประเทศ 
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3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยง
กลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือการธ ารงรักษา- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 85 ถ.สถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

โทรศัพท์: 045-353401 โทรสาร: 045-353422 

เว็บไซต์: http://www.sci.ubu.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 

 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) 
    ชื่อย่อ:   วท.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Master of Science (Mathematics Education) 
    ชื่อย่อ:   M.Sc. (Mathematics Education) 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1. รองศาสตราจารย์รตนกร วัฒนทวีกุล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ สุวรรณศรี 
3. นายศักดิ์ดา น้อยนาง 

 
ปรัชญาของหลักสูตร  
  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านคณิตศาสตรศึกษาที่มคีุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์และคณิต
ศาสตรศึกษา ด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตมีสมรรถนะดังต่อไปนี้  
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา 
3. มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตรศึกษา  
4. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
5. มีสมรรถนะทางดิจิทัล ในการพัฒนางานทางด้านคณิตศาสตรศึกษาได้อย่างเหมาะสม และ

มีประสิทธิภาพ 
6. มีความสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา 

และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ  
1.2 ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 มีความซื่อสัตย์ กตัญญู เที่ยงธรรม 
1.4 มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ   ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.2 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และวิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะในระดับแนวหน้า  
2.3 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม ่ๆ  และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.4 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ และนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
3.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอได้อย่างเหมาะสม 
3.3 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา
ความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา ข้อสรุปและเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  
3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ 
ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิควิจัย และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิม 
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน  
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
หรือมีความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
4.2 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได้ 
4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ  
4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานกลุ่ม 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

 
สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละช้ันปี 

แผนการศึกษาแบบปกติ 
ชั้นปีที่ สมรรถนะช้ันปี 

1 1. แสวงหา วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ส าคัญในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร
ศึกษาที่ถูกต้อง ทันสมัย 
2. ค้นคว้า สังเคราะห์ และใช้ผลการวิจัยที่เก่ียวกับนวัตกรรมการศึกษาในด้านกระบวนการ
คิดและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
3. ใช้ภาษาในการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสืบค้นและสามารถบูรณาการการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
5. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 

2 1. สามารถวางแผนและด าเนินการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง  
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 
3. สามารถเขียนบทความวิจัย น าเสนอ เขียนรายงานการวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
และเผยเพร่ผลงานวิจัย 
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     แผนการศึกษาแบบพิเศษ 
ชั้นปีที่ สมรรถนะช้ันปี 

1 1. แสวงหา วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ส าคัญในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร
ศึกษาที่ถูกต้อง ทันสมัย 
2. สามารถค้นคว้า สังเคราะห์ และใช้ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาในด้าน
กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถใช้ภาษาในการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสืบค้นและสามารถบูรณาการการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
5. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 

2 1. สามารถวางแผนและด าเนินการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาได้ด้วย
ตนเอง  
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลของการวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา 

3 สามารถเขียนบทความวิจัย เขียนรายงานการวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย น าเสนอ
และเผยเพร่ผลงานวิจัย 

 
โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา/จ านวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2 
1. หมวดวิชาเฉพาะ                 จ านวน 
   1.1 กลุ่มวิชาบังคับ              จ านวน 
   1.2 กลุ่มวิชาเลือก                ไม่น้อยกว่า 

24 
18 
6 

2. หมวดวิทยานิพนธ์               จ านวน 12 
จ านวนหน่วยกิตรวม          ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
แผน ก แบบ ก 2        ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
  1. หมวดวิชาเฉพาะ 
   1.1 กลุ่มวิชาบังคับ     จ านวน 18 หน่วยกิต 
1142 825  คณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ส าหรับครู    3(3-0-9) 

(Mathematical Analysis and Applications for Teachers) 
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1142 851 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา     3(3-0-9) 
(Research Methodology in Mathematics Education) 

1142 854  ศาสตร์การรู้ ทฤษฎีและปรัชญาคณิตศาสตรศึกษา   3(3-0-9) 
(Cognitive Science Theory and Philosophy of Mathematics Education) 

1142 855  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์   2(1-2-5) 
(Innovation and Technology for Learning Mathematics) 

1142 856  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21    3(2-4-6) 
(Learning Management of Mathematics in the 21st Century) 

1142 857  การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง    3(2-4-6) 
(Learning Management for Enhancing Higher-order Thinking) 

1142 891  สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา (Seminar in Mathematics Education) 1(1-0-3) 
  1.2 กลุ่มวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1142 817  พีชคณิตส าหรับครู (Algebra for Teachers)    3(3-0-9) 
1142 853  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Problem Solving) 2(2-0-6) 
1142 844  การวัดและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์    2(2-0-6) 

(Mathematical Measurement and Evaluation)     
1142 861  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)   2(2-0-6) 
1142 885  หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตรศึกษา     2(2-0-6) 

(Selected Topics in Mathematics Education) 
2. หมวดวิทยานิพนธ์                     จ านวน 12 หน่วยกิต 

1142 893  วิทยานิพนธ์ (Thesis)             12  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

แผนการศึกษา  
แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 1142 851 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา (Research 
Methodology in Mathematics Education) 

1142 854 ศาสตร์การรู้ ทฤษฎีและปรัชญาคณิตศาสตรศึกษา 
(Cognitive Science Theory and Philosophy of 

Mathematics Education) 
1142 856 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 

(Learning Management of Mathematics in   
the 21st Century) 

1142 XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 

3(3-0-9) 
 

 
3(3-0-9) 

 
 

3(2-4-6) 
 

2 

รวม (Total) 11 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 1142 825 คณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ส าหรับครู  
(Mathematical Analysis and Applications for               
Teachers) 

1142 855 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(Innovation and Technology for Learning    
Mathematics) 

1142 857 การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
(Learning Management for Enhancing Higher-
order Thinking) 

1142 891 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา (Seminar in 
Mathematics Education) 

1142 XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 

3(3-0-9) 
 
 

2(1-2-5) 
 
 

3(2-4-6) 
 
 

1(1-0-3) 
 
2 

รวม (Total) 11 
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ปีท่ี  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 1142 XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 2 
หมวดวิทยานิพนธ์ 1142 893  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 

รวม (Total) 8 
   

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิทยานิพนธ์ 1142 893 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 
รวม (Total) 6 

 
 แผนการศึกษาแบบพิเศษ  

ชั้นปีที่  1  (First Year) ครั้งท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 1142 825 คณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ส าหรับครู 
(Mathematical Analysis and Applications for           
Teachers) 

1142 851 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  (Research 
Methodology in Mathematics Education) 

1142 854 ศาสตร์การรู้ ทฤษฎีและปรัชญาคณิตศาสตรศึกษา
(Cognitive Science Theory and Philosophy of 
Mathematics Education) 

1142 855 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
(Innovation and Technology for Learning        
Mathematics) 

1142 XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 

3(3-0-9) 
 
 

3(3-0-9) 
 

 
3(3-0-9) 

 
 

2(1-2-5) 
 
2 

รวม (Total) 13 
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ชั้นปีที่  2  (Second Year) ครั้งที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 1142 856 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 
(Learning Management of Mathematics in 
the 21st Century) 

1142 857 การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูง 
(Learning Management for Enhancing 
Higher-order Thinking) 

1142 891 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา (Seminar in 
Mathematics Education) 

1142 XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 

3(2-4-6) 
 
 

3(2-4-6) 
 

 
1(1-0-3) 

 
2 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1142 893  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 
รวม (Total) 15 

 
ชั้นปีที่  3  (Third Year) ครั้งที่ 3 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 1142 XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 2 
หมวดวิทยานิพนธ์ 1142 893  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 

รวม (Total) 8 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14.2 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดที่ 14 การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติ
ปริญญา ข้อ 56 ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก 2  ต้องศึกษารายวิชาและสอบผ่านทุกวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้  

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือน าเสนอต่อ 
ที่ประชุมวิชาการ โดยบทความฉบับบูรณ์ (Full Paper) ที่น าเสนอจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว   


