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สรุปรายงานการด าเนินการดา้นหลักสูตร  ตั้งแต่  มกราคม – ธันวาคม 2558 (คณะวิทยาศาสตร์) 

ชื่อหลักสูตร วิชาการครั้งที่ 1 
แต่งตั้งอนุฯ 

ค าส่ังที่ 
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 

 7/58 
8 ก.ค. 58 

  (เปลี่ยนแปลง 
อ.เพ่ิมเติม) 

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 

 7/58 
8 ก.ค. 58 

  (เปลี่ยนแปลง 
อ.เพ่ิมเติม) 

58. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิต
วิทยาลัย (ขอเปลี่ยนแปลง อ.) 

6/58 
2 เม.ย. 58 

     7/58 
8 ก.ค. 58 

24 ส.ค. 58 
(พ1111) 

30 ต.ค. 58  

59. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี 2556 บัณฑิต
วิทยาลัย (ขอเปลี่ยนแปลง อ.) 

6/58 
2 เม.ย. 58 

     7/58 
8 ก.ค. 58 

24 ส.ค. 58 
(พ1111) 

5 พ.ย. 58  

79. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย (ขอ
เปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเลือก แผน 
ก แบบ ก 2 และแผน ข รายวิชา 513 
537 การวิเคราะห์น้้า) 

8/58 
21 พ.ค. 58 
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ชื่อหลักสูตร วิชาการครั้งที่ 1 
แต่งตั้งอนุฯ 

ค าส่ังที่ 
ประชุมอนุฯ วิชาการครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณบดี 

กรรมการ
กลั่นกรอง 

กรรมการสภา เสนอ สกอ. สกอ. รับทราบ หมายเหตุ 

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

   11/58 
2 ก.ค. 58 

16/58 
18 ส.ค. 58 

 10/58 
14 ต.ค. 58 

2 ธ.ค. 58 
(พ1262) 

 สืบเนื่องจาก
ครั้งท่ี 8/58 
21 พ.ค. 58 

155. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ.2554 บัณฑิต
วิทยาลัย (เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์) 

18/58 
15 ต.ค. 58 

   22/58 
17 พ.ย. 58 

 12/58 
9 ธ.ค. 58 

27 ม.ค. 59 
(พ0062) 

  

171. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 (เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์) 

19/58 
5 พ.ย. 58 

         

184. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) บัณฑิตวิทยาลัย 

20/58 
19 พ.ย. 58 
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ชื่อหลักสูตร วิชาการครั้งที่ 1 
แต่งตั้งอนุฯ 

ค าส่ังที่ 
ประชุมอนุฯ วิชาการครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณบดี 

กรรมการ
กลั่นกรอง 

กรรมการสภา เสนอ สกอ. สกอ. รับทราบ หมายเหตุ 

194. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
จ้านวน 5 หลักสูตร (เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์) 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2554 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป ี
พ.ศ. 2556 
3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี 
พ.ศ. 2556 
4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
5. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 

21/58 
3 ธ.ค. 58 

         

197. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับ
ปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย (ปรับแก้
เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร) 

21/58 
3 ธ.ค. 58 

         

208. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2554 บัณฑิต
วิทยาลัย (ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการ
ด้าเนินงาน) 

22/58 
17 ธ.ค. 58 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณะวิทยาศาสตร์) 

ชื่อหลักสูตร วิชาการครั้งที่ 1 
แต่งตั้งอนุฯ 

ค าส่ังที่ 
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 
(พ0720) 

16 ก.ค. 58  

29. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณพิตสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะ
วิทยาศาสตร์ (เปลี่ยนแปลง อ.) 

3/58 
12 ก.พ. 58 

   6/58 
24 มี.ค. 58 

 5/58 
6 พ.ค. 58 

26 มิ.ย. 58 
(พ0829) 

1 ก.ย. 58  

69. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
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 

 7/58 
8 ก.ค. 58 

24 ส.ค. 58 
(พ1111) 

5 พ.ย. 58  

94. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ (ขอเปิด
รายวิชาใหม่ 513 435 การวิเคราะห์
ทางเคมีของน้้า) 

11/58 
2 ก.ค. 58 

   16/58 
18 ส.ค. 58 

 10/58 
14 ต.ค. 58 

2 ธ.ค. 58 
(พ1262) 

  

106. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 
(เปลี่ยนแปลง อ.) 

13/58 
6 ส.ค. 58 

   18/58 
22 ก.ย. 58 

 10/58 
14 ต.ค. 58 

16 ธ.ค. 58 
(พ1284) 
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ชื่อหลักสูตร วิชาการครั้งที่ 1 
แต่งตั้งอนุฯ 

ค าส่ังที่ 
ประชุมอนุฯ วิชาการครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณบดี 

กรรมการ
กลั่นกรอง 

กรรมการสภา เสนอ สกอ. สกอ. รับทราบ หมายเหตุ 

107. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 
(ขอเปิดรายวิชา 518 323 และ 518 
363) 

13/58 
6 ส.ค. 58 

   18/58 
22 ก.ย. 58 

 10/58 
14 ต.ค. 58 

16 ธ.ค. 58 
(พ1284) 

  

142. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี 
พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์ 
(เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้า
หลักสูตร) 

17/58 
1 ต.ค. 58 

   21/58 
3 พ.ย. 58 

 12/58 
9 ธ.ค. 58 

27 ม.ค. 58 
(พ0062) 

  

157. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 
(เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์) 

18/58 
15 ต.ค. 58 

   22/58 
17 พ.ย. 58 

 12/58 
9 ธ.ค. 58 

27 ม.ค. 58 
(พ0062) 

  

174. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์ 
(เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์) 

20/58 
19 พ.ย. 58 

   25/58 
25 ธ.ค. 58 

     

180. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 
(เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์) 

20/58 
19 พ.ย. 58 

   25/58 
25 ธ.ค. 58 

     

183. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

20/58 
19 พ.ย. 58 
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หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 2559 [ศธ 0520.101.4(ทพ)/พ0129] 
*** พื้นตารางส ี         หมายถึง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการสรุปรายงานการด้าเนินการหลักสูตรครั้งท่ีแล้ว 
          หมายถึง มีการด้าเนินการคืบหน้าจากการสรุปรายงานการด้าเนินการหลักสตูรครั้งที่แล้ว 
          หมายถึง  มีสถานะการด้าเนินการหลักสตูรอย่างสมบูรณ์คือ สกอ. รับทราบ 

ชื่อหลักสูตร วิชาการครั้งที่ 1 
แต่งตั้งอนุฯ 

ค าส่ังที่ 
ประชุมอนุฯ วิชาการครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณบดี 

กรรมการ
กลั่นกรอง 

กรรมการสภา เสนอ สกอ. สกอ. รับทราบ หมายเหตุ 

199. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

   22/58 
17 ธ.ค. 58 

     สืบเนื่องจาก 
20/58 

19 พ.ย. 58 


