
  

 
รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 



                                                                                  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย  :    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Technology Program in Ceramic Technology 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเซรามิกส์) 
 ชื่อย่อ  :    ทล.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Bachelor of Technology  (Ceramic Technology) 
 ชื่อย่อ  :    B.Tech.  (Ceramic Technology) 

 
3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบ จากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2555 
 สถานะ การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 

ปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 

เร่ิมใช้ภาคการศึกษา/                
ปีการศึกษา 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

2557 1/2557 
4/2557 

23 เมษายน 2557 
6/2557 

1 พฤษภาคม 2557 

2559 1/2559 
7/2559 

13 กรกฎาคม 2559 
8/2559 

4 สิงหาคม 2559 

2559 1/2559 
12/2559 

21 ธันวาคม 2559 
1/2560 

5 มกราคม 2560 

2561 2/2560   

 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
      ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
 ปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ จาก 
 อาจารย์นราวุฒิ  นพศิริกุล เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคเณ  เกียรติก้อง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 
   
5.1 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
หลักสูตรปรบัปรุงเล็กน้อย (สมอ. 08) พ.ศ. 2559 

 
หลักสูตรปรบัปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2561 

เหตุผล 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
สถาบันการศึกษาที่จบ /ปี

การศึกษาที่จบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
(เรียงคุณวุฒ ิเอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาที่จบ /        
ปีการศึกษาที่จบ 

 1. อ.นราวุฒิ  นพศิริกุล* ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
วท.บ. (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2552. 
มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี, 
2547. 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคเณ  
เกียรติก้อง* 

ค.อ.ม. (สถาปัตยกรรม) 
  
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548. 
วิทยาลยัครูพระนคร, 2536. 
 

เนื่องจาก 
อ.นราวุฒิ นพศิริกุล  

ลาออก 
 
 
 

2. อ.ดร.พลอยไพลิน  ยงศิริ* วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 
 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2558. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. 

2. อ.ดร.พลอยไพลิน  ยงศิริ* วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. 

3. อ.ธนัง  ชาญกิจชัญโญ* ศล.ม. (การออกแบบ) 
ศล.บ. (เครื่องปั้นดินเผา) 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
ราชมงคลธัญบุรี, 2552. 

3. อ.ธนัง  ชาญกิจชัญโญ* ศล.ม. (การออกแบบ) 
ศล.บ. (เครื่องปั้นดินเผา) 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร,ี 2552. 
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หลักสูตรปรบัปรุงเล็กน้อย (สมอ. 08) พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรปรบัปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2561 
เหตุผล 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
สถาบันการศึกษาที่จบ /ปี

การศึกษาที่จบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
(เรียงคุณวุฒ ิเอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาที่จบ /        
ปีการศึกษาที่จบ 

4. อ.ดร.กฤตยชญ์ ค ามิ่ง* ปร.ด. (ทัศนศิลป์และ              
การออกแบบ) 
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2545. 

4. อ.ดร.กฤตยชญ์ ค ามิ่ง* ปร.ด. (ทัศนศิลป์และ   
การออกแบบ) 
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2545. 

 
 
 
 

5. อ.ธนวรรธน ์ท้าวนอก* ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ศป.บ. (การออกแบบ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. 

5. อ.ธนวรรธน ์ท้าวนอก* ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ศป.บ. (การออกแบบ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. 

6. ผศ.ดร.เบญจลักษณ์   
เมืองมีศรี 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
 
 
วท.บ. (เทคโนโลย ี
เซรามิกส์) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร, 
2550. 
มหาวิทยาลัย                           
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 
2538. 
วิทยาลยัครูพระนคร, 2533. 

6. ผศ.ดร.เบญจลักษณ์   
เมืองมีศรี 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลย ี
เซรามิกส์) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร, 
2550. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางเขน, 2538. 
วิทยาลยัครูพระนคร, 2533. 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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6. ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย (สมอ. 08) 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย (สมอ.08) 

พ.ศ. 2561 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร - 9 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 13 หน่วยกิต  11 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
- 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 100 หน่วยกิต 100 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า - 93 หน่วยกิต 93 หน่วยกิต 

          2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ - 57 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 
          2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก - 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

   2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 

- 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 136 หน่วยกิต 136 หน่วยกิต 

 
 

               รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
                            (ลงชื่อ) 
 
 
             (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                     รักษาราชการแทนอธิการบดี 
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
           วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ........ 

 




