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ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 

  2.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร    กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 

  3.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 

 4.  ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

5.  นพ.วิชาญ  เกิดวิชัย    กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

6.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

7.  อาจารย์วศิน  ยุวนะเตมีย์   กรรมการ 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

8.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

9.  นพ.วรรณะ  อูนากูล    กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

10. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
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 11. อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 12. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    กรรมการ 

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 13. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 14. ดร.มานะ  เชาวรัตน์   กรรมการ 

 คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

 15. ดร.คนึงนิจ  กุโบลา    กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   16. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   17. ดร.นพ.เกษม  ใช้คล่องกิจ   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   18. อาจารย์เมธินี จามกระโทก   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

19. ดร.พัทรพงษ์  อาสน    (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  20. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

22. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 

 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

23. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

24. อาจารย์ธวัชชัย ตุลาพรชัย   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะอัญมณี 

25. อาจารย์สุปราณี ธรรมพิทักษ์   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
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26. อาจารย์อภิวัชร มัญชุสุนทรกุล   (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

27. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

28. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 

ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  29. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 

30. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

31. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 32. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 33. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิชาการศึกษา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  2.  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 น. 
 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
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        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2555  
เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 การก าหนดเลขรหัสหลักสูตร 
 

      ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดท าระบบฐานข้อมูลหลักสูตร นั้น เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูล 
ลงฐานข้อมูลหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดเลขรหัส
หลักสูตร ดังนี้ 
       ตัวเลข  2  หลักแรก หมายถึง  รหัสของส่วนงาน 
       ตัวเลข  หลักที่  3 หมายถึง  ระดับการศึกษา 
     0  หมายถึง  ระดับต่ ากว่าอนุปริญญา 
     1  หมายถึง  ระดับอนุปริญญา 
     2  หมายถึง  ระดับปริญญาตรี 
     3  หมายถึง  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
     4  หมายถึง  ระดับปริญญาโท 
     5  หมายถึง  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
     6  หมายถึง  ระดับปริญญาเอก 
     7  หมายถึง  ระดับหลังปริญญาเอก (Post doctoral) 
       ตัวเลข  หลักที่  4 หมายถึง  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

0  หมายถึง  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  
1  หมายถึง  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
9  หมายถึง  เป็นหลักสูตรของสถาบันสมทบ 

       ตัวเลข  หลักที่  5-6 หมายถึง  ล าดับของหลักสูตรในแต่ละส่วนงาน 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และแต่ละส่วนงานน าไปพิจารณา ถ้ามีการแก้ไข ส่งกลับที่ 
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 
1.3  ระบบการเพิ่ม-ลดรายวิชาออนไลน์ 
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       ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ (ผศ.ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เกี่ยวกับระบบการเพ่ิม-ลดรายวิชาออนไลน์ ขยายเวลาการอนุมัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณบดี ไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2555 
      วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 

 

       ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 3/2555 วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

-ไม่มี- 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
     ฉบับปี พ.ศ. 2554 

  

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
      1.  เพ่ือให้สอดคล้องกับค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุมของ
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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      2.  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะ
ทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

กลุ่มท่ี 1 วิศวกรรมเครื่องกล  แก้ไขดังนี้ 
1.  เปลี่ยนรหัสวชิา จ านวน 1 วิชา ดังนี ้

เดิม แก้ไขเป็น 
503314 การสั่นสะเทือนทางกล 

Mechanical Vibrations 
3(3-0-6) 503414 การสั่นสะเทือนทางกล 

Mechanical Vibrations 
3(3-0-6) 

 

2.  เปลี่ยนชื่อและค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 วชิา ดังนี้ 
เดิม แก้ไขเป็น 

503322 การออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล 1 
Design of Machine 
Elements I 

3(3-0-6) 503322 การออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล  
Design of Machine 
Elements  

3(3-0-6) 

พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติ
ของวัสดุ กลศาสตร์วัสดุ ทฤษฎี ความเสียหาย  
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย เพลา 
สายพานและโซ่ ลิ่มและสลัก สลักเกลียว หมุดย้ า สปริง 
สกรูส่งก าลัง คปัปลิง โครงงานออกแบบ 

 
Fundamental of mechanical 

design, properties of materials, mechanics 
of materials, theories of failure, design of 
simple machine elements, rivets, screw 
fasteners, keys and pins, shafts, springs, 
power screws, coupling, design project  

พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล, สมบัติของ
วัสด,ุ ทฤษฎีการพัง, การออกแบบชิน้ส่วนเครื่องจักรกล
อย่างง่าย, หมุดย้ า, รอยเชื่อม, ตัวยึดชนดิเกลียว, ลิ่ม
และสลัก, เพลา, สปริงเฟือง, สกรูส่งก าลัง, คัปปลิง,  
แบริ่ง, เบรค, คลัตช์, สายพาน, โซ่, โครงงานการ
ออกแบบเครื่องจักรกล 

Fundamental of mechanical design, 
properties of materials, theories of failure, 
design of simple machine elements, rivets, 
welding, screw fasteners, keys and pins, 
shafts, springs, gears, power screws, 
couplings, bearings, brakes, clutches, belts, 
chains, design project. 

 

3.  ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 วิชา ดังนี ้
 503352 การท าความเย็น      3(3-0-6) 
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  Refrigeration 
 เดิม 
     การประยุกต์ใช้งานการท าความเย็น ไซโครเมตริก การถ่ายเทความร้อน
ของ ผิวเปียก วัฎจักรกดดันไอ ขดท่อความเย็นและลดความชื้น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาปอ              
เรเตอร์ อุปกรณ์ขยายตัว สารท าความเย็น ระบบแบบหลายความดัน การค านวณภาระความร้อน  
     Applications of refrigeration, psychometrics, heat transfer 
wetted surface, vapor compression cycle, cooling and dehumidifying coil, compressors, 
condenser, evaporator, equipment expansion, refrigerant, multi-pressure system, heat 
load calculation 

 แก้ไขเป็น  
ทบทวนอุณหพลศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ไซโครเมตรีของอากาศ แนะน าการ

ท าความเย็น กระบวนการท าความเย็นอุดมคติและกระบวนการจริง กระบวนการท าความเย็นแบบหลาย
ความดัน สารท าความเย็นและน้ ามันหล่อลื่น การค านวณภาระการท าความเย็น คอมเพรสเซอร์ 
คอนเดนเซอร์ เครื่องระเหย อุปกรณ์ปรับการไหลและการขยายตัวของสารท าความเย็นและการควบคุม
ระดับ การควบคุมสารท าความเย็น ส่วนประกอบของวาล์ว ระบบไฟฟูาในการควบคุมและตรวจสอบ การ
ออกแบบท่อสารท าความเย็น ความปลอดภัยในระบบการท าความเย็น 

Review of thermodynamics, psychrometric property of air 
and introduction of refrigeration, ideal and real refrigeration processes, multi-pressure 
refrigeration process, refrigerant and lubricating oil, refrigeration load calculations, 
compressors, condensers, evaporators, refrigerant expansion/metering devices and level 
control, refrigerant controls, valve components, electrical control and monitoring 
systems, refrigerant piping and vessel design, safety 

 

กลุ่มท่ี 2 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  แก้ไขดังนี้ 
1.  ยกเลิกรายวิชา   จ านวน 2  วิชา ดังนี ้

  503208  วิศวกรรมเครื่องกลเรือ    3(3-0-6) 
    Marine Engineering  
  503417  การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของเรือ  3(3-0-6) 
    Ship Motion and Stability  
 

 

2.  เพ่ิมรายวิชา   จ านวน 2  วิชา ดังนี้ 
  503215  การทรงตัวของเรือ               3(3-0-6) 
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    Ship Stability 

ค าอธิบายรายวิชา:  
รูปทรงเรขาคณิตของเรือ การหาพื้นที่ ปริมาตรและระวางขับน้ าของเรือ 

การค านวณหาจุดศูนย์ถ่วง การลอยตัว การค านวณการทรงตัวทั้งด้านสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของเรือที่
ออกแบบใหม่และเรือที่เกิดความเสียหาย การทดลองเอียงเรือ การปล่อยเรือลงน้ า 

Ship geometry, determination of ship area, volume and 
displacement, calculation of center of gravity, buoyancy, calculation of static and 
dynamic stability for new design and damaged ships, test of ship inclination, launching of 
ship 
  503466  การขับเคลื่อนและเครื่องยนต์เรือ    3(3-0-6) 
    Ship Propulsion and Engine 

ค าอธิบายรายวิชา:  
บทน าของระบบขับเคลื่อนของเรือ เครื่องยนต์ดีเซลและระบบช่วยในเรือ 

กังหันก๊าซส าหรับเรือ ใบจักร ระบบการส่งก าลังใบจักรและการออกแบบระบบท่อ 
Introduction to marine propulsion system, marine diesel 

engine and auxiliary system, marine gas turbines, propellers, propulsion power 
transmission and piping system design 

 

3.  เปลี่ยนรหัสวชิา จ านวน 4  วิชา ดังนี ้
เดิม แก้ไขเป็น 

503315 พลศาสตร์ของเรือ 
Ship Dynamics 

3(3-0-6) 503417 พลศาสตร์ของเรือ 
Ship Dynamics 

3(3-0-6) 

503316 การสั่นสะเทือนของเรือ 
Ship Vibrations 

3(3-0-6) 503416 การสั่นสะเทือนของเรือ 
Ship Vibrations 

3(3-0-6) 

503325 การออกแบบเรือ 
Ship Design 

3(3-0-6) 503426 การออกแบบเรือ 
Ship Design 

3(3-0-6) 

503444 ความต้านทานและการ
ขับเคลื่อนเรือ 
Ship Resistance and 
Propulsion 

3(3-0-6) 503344 ความต้านทานและการ
ขับเคลื่อนเรือ 
Ship Resistance and 
Propulsion 

3(3-0-6) 

 
2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

กลุ่มท่ี 1 วิศวกรรมเครื่องกล  แก้ไขดังนี้ 
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1.  ยกเลิกรายวิชา จ านวน  1 รายวิชา  ดังนี ้
 503423  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2  3(3-0-6) 
   Design of Machine Elements II  
 

กลุ่มท่ี 2 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  แก้ไขดังนี้ 
1.  เพ่ิมรายวิชา   จ านวน 1  วิชา ดังนี้ 

503468  การออกแบบคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมต่อเรือ  3(2-3-4) 
    Computer Aided Design in Naval Architecture 

ค าอธิบายรายวิชา:  
การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการเขียนแบบ การเขียนแบบ

ชิ้นส่วนงานทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ การเขียนแบบสองและสามมิติ การใช้โปรแกรมการ
ออกแบบเรือต่างๆ 

Design and drafting with the assistance of computer, part 
drafting in naval architecture and marine engineering, two and three dimensional drafting, 
use of various kinds of ship design programs 

 

2.  เปลี่ยนรหัสวชิา จ านวน 2 วิชา ดังนี ้
เดิม แก้ไขเป็น 

503426 โครงสร้างเรือ 
Ship Structures 

3(3-0-6) 503325 โครงสร้างเรือ 
Ship Structures 

3(3-0-6) 

503466 การน าทาง น าร่องและการ
ควบคุม 
Guidance, Navigation 
and Control 

3(3-0-6) 503467 การน าทาง น าร่องและ
การควบคุม 
Guidance, Navigation 
and Control 

3(3-0-6) 

 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2554 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.2 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2555 
 

        ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายให้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
การวิจัยนั้น บัดนี้คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย ได้จัดท า ร่าง ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2555  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการพิจารณา  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับแก้ ข้อ 10 เป็น “ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการชุดหนึ่งท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทุนอุดหนุนการวิจัย ตามข้อ 5 (3) 
    ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนด” 
2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
4.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

        คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

      1.  ปรับเปลี่ยนรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      2.  ปรับปรุงเนื้อหาให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับข้อก าหนดในอนุสัญญาว่าด้วย

มาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ยามในเรือของคนประจ าเรือ 
ค.ศ. 1978 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2010 (International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended in 2010 : STCW 2010) ของ
องค์การทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) และข้อบังคับกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยการฝึกอบรม 
        3.  ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชาบางรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่สอน 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 176 หน่วยกิต 
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  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    140  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 36  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 98  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเอกเลือก   6  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที ่1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ. 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ  
     1.1  ขอให้ปรับอาจารย์รณกฤต  เศรษฐดา มาไว้ล าดับที่ 2 
     1.2  ขอให้ปรับหน้าปกหลักสูตร ให้เพ่ิมค าว่า “(5 ปี)” ต่อจากสาขาวิชา 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

4.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
      ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

        คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

      1.  ปรับเปลี่ยนรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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      2.  ปรับปรุงเนื้อหาให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับข้อก าหนดในอนุสัญญาว่าด้วย
มาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ยามในเรือของคนประจ าเรือ 
ค.ศ. 1978 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2010 (International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended in 2010 : STCW 2010) ของ
องค์การทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) และข้อบังคับกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยการฝึกอบรม 
        3.  ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชาบางรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่สอน 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    128  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   27 หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเอก  101 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที ่1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

     ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ. 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ  
          1.1  ขอให้ปรับหน้าปกหลักสูตร ให้เพ่ิมค าว่า “(5 ปี)” ต่อจากสาขาวิชา 
      1.2  ขอให้ปรับหน้าปกหลักสูตร ให้เพ่ิมค าว่า “สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา”  

          ต่อจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

4.5  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
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      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

        คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

      1.  ปรับเปลี่ยนรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      2.  ปรับปรุงเนื้อหาให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับข้อก าหนดในอนุสัญญาว่าด้วย

มาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ยามในเรือของคนประจ าเรือ 
ค.ศ. 1978 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2010 (International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended in 2010 : STCW 2010) ของ
องค์การทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) และข้อบังคับกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยการฝึกอบรม 
        3.  ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชาบางรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่สอน 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 179 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    143  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  30  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 25  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเอก   88  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที ่1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
  2.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ. 02) 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
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  1.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ  
      1.1  ขอให้ปรับหน้าปกหลักสูตร ให้เพ่ิมค าว่า “(5 ปี)” ต่อจากสาขาวิชา 
      1.2  ขอให้ปรับหน้าปกหลักสูตร ให้เพ่ิมค าว่า “สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา”  

          ต่อจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
  2.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 5/2555 
 

        ฝุายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 5/2555 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 10.40 น. 

 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


