
สรุปรายงานการด าเนินการด้านหลักสูตร  ต้ังแต่  มกราคม 2557 –  สิงหาคม 2557 (คณะวิทยาศาสตร์) 

 

 

ช่ือหลักสูตร วิชาการครั้งที่ 1 แต่งตั้งอนุฯ 
ค าสั่งที่ 

ประชุมอนุฯ วิชาการครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณบดี กรรมการ
กลั่นกรอง 

กรรมการสภา เสนอ สกอ. สกอ. รับทราบ หมายเหตุ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย) 
5. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

2/57 
20 ก.พ. 57 

   7/57 
1 เม.ย. 57 

 5/57 
14 พ.ค. 57 

26 มิ.ย. 57 
(พ820) 

  

9. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 บัณฑิต
วิทยาลัย  

2/57 
20 ก.พ. 57 

   6/57 
18 มี.ค. 57 

 4/57 
9 เม.ย. 57 

17 พ.ค. 57 
(พ451) 

9 ก.ค. 57  

10. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2553 บัณฑิต
วิทยาลัย 

2/57 
20 ก.พ. 57 

   6/57 
18 มี.ค. 57 

 4/57 
9 เม.ย. 57 

17 พ.ค. 57 
(พ451) 

9 ก.ค. 57  

41. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ.2556 บัณฑิต
วิทยาลัย 

4/2557 
1 พ.ค. 57 

   12/57 
24 มิ.ย. 57 

     

42. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิต
วิทยาลัย 

4/2557 
1 พ.ค. 57 

   12/57 
24 มิ.ย. 57 

     

63. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 บัณฑิตวิทยาลัย 

7/57 
3 ก.ค. 57 

   15/57 
29 ก.ค. 57 

     

64. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี 
พ.ศ.2556 บัณฑิตวิทยาลัย 

7/57 
3 ก.ค. 57 

   15/57 
29 ก.ค. 57 

     

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณะวิทยาศาสตร์) 
1. การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ฉบับปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1/57 
16 ม.ค. 57 

- - 2/57 
20 ก.พ. 57 

4/2557 
1 พ.ค. 57 

10/57 
20 พ.ค. 57 

11/57 
3 มิ.ย. 57 

- 6/57 
11 มิ.ย. 57 

 

22 ก.ค. 57 
(พ756) 

 รอเข้ารอบ 3 



 - 2 - 
ช่ือหลักสูตร วิชาการครั้งที่ 1 

แต่งตั้งอนุฯ 
ค าสั่งที่ 

ประชุมอนุฯ วิชาการครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณบดี 
กรรมการ
กลั่นกรอง 

กรรมการสภา เสนอ สกอ. สกอ. รับทราบ หมายเหตุ 

24. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี 
พ.ศ. 2544 คณะวิทยาศาสตร์ 

4/2557 
1 พ.ค. 57 

   12/57 
24 มิ.ย. 57 

     

39. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ.2555 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

4/2557 
1 พ.ค. 57 

   12/57 
24 มิ.ย. 57 

     

40. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 

4/2557 
1 พ.ค. 57 

   12/57 
24 มิ.ย. 57 

     

67.การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร์ 

8/57 
7 ส.ค. 57 

         

68. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 

8/57 
7 ส.ค. 57 

         

69. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2551 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

8/57 
7 ส.ค. 57 

         

70. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2551 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

8/57 
7 ส.ค. 57 

         

79. คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไข 
(Curriculum Mapping) หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร 

8/57 
7 ส.ค. 57 

         

80. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 

8/57 
7 ส.ค. 57 
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หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ส.ค. 2557 [ศธ 0520.101.4(ทพ)/พ545] 
*** พ้ืนตารางสี         หมายถึง ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากการสรุปรายงานการด าเนินการหลักสูตรคร้ังท่ีแล้ว 
          หมายถึง มีการด าเนินการคืบหน้าจากการสรุปรายงานการด าเนินการหลักสูตรคร้ังท่ีแล้ว 
          หมายถึง  มีสถานะการด าเนินการหลักสูตรอย่างสมบูรณ์คือ สกอ. รับทราบ 

ช่ือหลักสูตร วิชาการครั้งที่ 1 
แต่งตั้งอนุฯ 

ค าสั่งที่ 
ประชุมอนุฯ วิชาการครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณบดี 

กรรมการ
กลั่นกรอง 

กรรมการสภา เสนอ สกอ. สกอ. รับทราบ หมายเหตุ 

81. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 
2555 คณะวิทยาศาสตร์ 

8/57 
7 ส.ค. 57 

         


