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สรุปรายงานการด าเนินการด้านหลักสูตร  ต้ังแต่  มกราคม – กรกฏาคม 2558 (คณะวิทยาศาสตร์) 

 

ช่ือหลักสูตร วิชาการครั้งที่ 1 แต่งตั้งอนุฯ 
ค าสั่งที่ 

ประชุมอนุฯ วิชาการครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณบดี กรรมการ
กลั่นกรอง 

กรรมการสภา เสนอ สกอ. สกอ. รับทราบ หมายเหตุ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย) 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

1/58 
15 ม.ค. 58 

  6/58 
2 เม.ย. 58 

7/58 
7 เม.ย. 58 

    (เปล่ียนแปลง 
อ.เพิ่มเติม) 

11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

1/58 
15 ม.ค. 58 

  6/58 
2 เม.ย. 58 

7/58 
7 เม.ย. 58 

    (เปล่ียนแปลง 
อ.เพิ่มเติม) 

58. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิต
วิทยาลัย (ขอเปล่ียนแปลง อ.) 

6/58 
2 เม.ย. 58 

         

59. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี 2556 บัณฑิต
วิทยาลัย (ขอเปล่ียนแปลง อ.) 

6/58 
2 เม.ย. 58 

         

79. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย (ขอ
เปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเลือก แผน 
ก แบบ ก 2 และแผน ข รายวิชา 513 
537 การวิเคราะห์น ้า) 

8/58 
21 พ.ค. 58 

         

90. การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี 
พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย (ขอเปิด
รายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเลือก แผน ก. 
แบบ ก.2 และแผน ข รายวิชา 513537 
การวิเคราะห์น ้า)  

   11/58 
2 ก.ค. 58 

     สืบเน่ืองจาก
ครั งท่ี 8/58 
21 พ.ค. 58 
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หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ก.ค. 2558 [ศธ 0520.101.4(ทพ)/พ0286] 
*** พื นตารางสี         หมายถึง ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากการสรุปรายงานการด้าเนินการหลักสูตรครั งท่ีแล้ว 
          หมายถึง มีการด้าเนินการคืบหน้าจากการสรุปรายงานการด้าเนินการหลักสูตรครั งท่ีแล้ว 
          หมายถึง  มีสถานะการด้าเนินการหลักสูตรอย่างสมบูรณ์คือ สกอ. รับทราบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณะวิทยาศาสตร์) 

ช่ือหลักสูตร วิชาการครั้งที่ 1 แต่งตั้งอนุฯ 
ค าสั่งที่ 

ประชุมอนุฯ วิชาการครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณบดี กรรมการ
กลั่นกรอง 

กรรมการสภา เสนอ สกอ. สกอ. รับทราบ หมายเหตุ 

7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะ
วิทยาศาสตร์ (ปรับแก้วิชาบังคับก่อน
ของรายวิชา 517 331 ปัญญาประดิษฐ์ 
เป็น 517 211 โครงสร้างข้อมูล) 

1/58 
15 ม.ค. 58 

   3/58 
10 ก.พ. 58 

 3/58 
11 มี.ค.58 

10 มิ.ย. 58   

29. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรบัณพิตสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะ
วิทยาศาสตร์ (เปล่ียนแปลง อ.) 

3/58 
12 ก.พ. 58 

   6/58 
24 มี.ค. 58 

 5/58 
6 พ.ค. 58 

26 มิ.ย. 58 
(พ0829) 

  

69. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ (ขอแก้ไข
ค้าอธิบายรายวิชา 517 314 ทฤษฎีการ
ค้านวณ) 

7/58 
23 เม.ย. 58 

   10/58 
26 พ.ค. 58 

     

94. การปรับปรุงแก้ไขหลัก สูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ (ขอเปิด
รายวิชาใหม่ 513 435 การวิเคราะห์
ทางเคมีของน ้า) 

11/58 
2 ก.ค. 58 

         


