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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร 

Master of Science Program in Mathematics 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะ/วทิยาลัย    วทิยาศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0851 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร 

 ภาษาอังกฤษ     :     Master of Science Program in Mathematics 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา  

 ช่ือเต็ม (ไทย)    :     วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณติศาสตร) 

 ช่ือยอ (ไทย)    :     วท.ม. (คณติศาสตร) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    :     Master of Science (Mathematics) 

 ช่ือยอ (อังกฤษ)     :     M.Sc. (Mathematics) 

3. วชิาเอก 

 ไมมี 

4. จํานวนหนวยกติท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนไมนอยกวา 38(3) หนวยกติ 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปรญิญาโท 2 ป 

5.2  ภาษาท่ีใช 

  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5.3  การรับเขาศึกษา 

  รับนสิติไทยหรอืตางชาตทิีใ่ชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น    

 ไมมี 
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5.5  การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

   ใหปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

            6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 เปดสอน ภาคการศกึษาตน  ปการศกึษา 2562 

 6.2 คณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตร เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครัง้ที่......58(7/2561).......วันที่.....24......เดอืน..ตุลาคม...พ.ศ....2561............. 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครัง้ที่.....1/2562............. วันที่ .....7......เดอืน...มกราคม..พ.ศ...2562.............    

 6.4 คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุม 

   ครัง้ที่ .......2/2562......... วันที่ ....26......เดอืน ....กุมภาพันธ......พ.ศ.....2562.....             

 6.5 สภามหาวทิยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ ....2/2562.................   

   วันที่ .......3...........เดอืน ...มนีาคม...พ.ศ. ..........2562...........................   

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552  ในปการศกึษา 2563  

 

8. อาชพีท่ีสามารถปฏบิัตไิดหลังสําเร็จการศึกษา  

8.1  นักคณติศาสตรในสถาบันวจัิยและสถานประกอบการทัง้ในภาครัฐและเอกชน   

8.2  ครู หรอืบุคลากรทางการศกึษาในสถาบันทางการศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชน 

8.3 เจาหนาที่วเิคราะหขอมูลในหนวยงานภาคอุตสาหกรรม 

8.4 นักวิชาการ นักวิ จัยและพัฒนาทางดานคณิตศาสตร และคณิตศาสตรประยุกต                      

ในหนวยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

8.5  อาชีพอสิระหรอืนักวชิาการอสิระ 
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