
 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 



มคอ. 2 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยฯี สจล. 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  



มคอ. 2 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยฯี สจล. 

                  I 
 

 

สารบญั 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป หนา 

1. ชื่อหลักสูตร 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

4. จํานวนหนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

10.สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

12.ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

13.ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

 

3 

3 

4 

 

5 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

6 

6 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

8 

8 

11 

31 

31 

 

 

 



มคอ. 2 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยฯี สจล. 

                  II 
 

 

สารบัญ (ตอ) 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล หนา 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum  Mapping) 

34 

34 

39 

หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

44 

44 

45 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย  

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

45 

46 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การบริหารหลักสูตร 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

3. การบริหารคณาจารย 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

46 

47 

48 

49 

49 

49 

51 

หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

3. การประเมินผลการดําเนินงานรายละเอียดหลักสูตร 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

52 

52 

52 

52 

 



มคอ. 2 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยฯี สจล. 

                  III 
 

 

สารบัญ (ตอ) 

เอกสารแนบ (ภาคผนวก) หนา 

(ก) ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554 

(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่องเกณฑมาตรฐาน

ความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   (ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 20 ก.พ. 2553 และ ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 28 ต.ค. 2553) 

(ค) คําอธิบายรายวิชา 

(ง) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(จ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 

50 

 

85 

 

 

90 

104 

112 

(ฉ) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร            124 

(ช) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร          126 
 

 



 1 มคอ. 2 
 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 

สาขาวิชา นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร  

 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

 ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science and Doctor of Philosophy Program in 
Nanoscience and Nanotechnology 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ระดับปริญญาโท 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) 
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Nanoscience and Nanotechnology) 
               Nanoscience 

ชื่อยอ (ไทย)  วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) 
ชื่อยอ (อังกฤษ)  M.Sc. (Nanoscience and Nanotechnology) 

 

2.2 ระดับปริญญาเอก 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Doctor of Philosophy (Nanoscience and Nanotechnology)  
ชื่อยอ (ไทย)  ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) 
ชื่อยอ (อังกฤษ)  Ph.D. (Nanoscience and Nanotechnology) 
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3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

นาโนเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรนาโน โดยเนนความเชี่ยวชาญในดานการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการใน
ดานนาโนอิเล็กทรอนิกส วัสดุนาโน และนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

4.1 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 

4.1.1 สําหรับผูท่ีสําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

4.2 ระดับปริญญาเอก  

4.2.1 แบบ 1.1 สําหรับผูท่ีสําเร็จหลักสูตรปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

4.2.2 แบบ 1.2 สําหรับผูท่ีสําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาเอก (ปริญญาโทควบเอก) 
 5.2 ภาษาท่ีใช 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3. การรับเขาศึกษา 

  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาโทหรือปริญญาเอก 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

      หลักสูตรปรับปรุง      กําหนดเปดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555         
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ......1....../......2555....... 
เม่ือวันท่ี.........31.......... เดือน.....มกราคม....... พ.ศ. ....2555....... 
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งท่ี ....2/2555...... 
เม่ือวันท่ี.......29............ เดือน....กุมภาพันธ....... พ.ศ. .....2555......... 
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7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในปการศึกษา 2557 
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 (1) นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรทางดานนาโนเทคโนโลยีในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน เชน สวทช.  
อุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ อุตสาหกรรมการเคลือบ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมปโตร
เคมี อุตสาหกรรมเกษตร เปนตน 

(2) อาจารยผูเชี่ยวชาญดานนาโนเทคโนโลยีในสถานศึกษาตางๆ 
(3) ผูประกอบการอิสระทางดานนาโนเทคโนโลยี 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ 

     หลักสูตร 

 ชื่อ-สกุล 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา/สถาบัน 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

1.รศ.ดร.จิติ  หนูแกว D.Eng. (Material Science and 
Engineering), Nagoya University, 
Japan, 2541 

3-8006-00202-82-5 

2.ดร.ปติพร  ถนอมงาม Ph.D. (Applied Physics), RMIT 
Austratia, 2546 

3-10-11-00422-21-1 

3.ดร.สิรพัฒน  ประโทนเทพ Ph.D. (Physics), University of 
Birmingham, UK, 2546 

3-1201-01886-45-8 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

นับตั้งแตโลกเขาสูยุคท่ีเรียกวาโลกาภิวัตน สังคมโลกมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานตาง ๆ มากมาย 
และนาโนเทคโนโลยีก็เปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีในยุคนี้ท่ีจะมีความเก่ียวพันไปถึงอนาคต ดังนั้นแนวโนมใน
อนาคตจะมีผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีเขาสูตลาดและจะขยายตัวอยางรวดเร็ว ดวยเหตุนี้การวางแผนหลักสูตรจึง
ตองคํานึงถึงแนวโนมในการพัฒนาเทคโนโลยีทางนาโนเพ่ือรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยท่ัวไปในขณะนี้   เปนการเปลี่ยนแปลงจาก 
สังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรมเปนไปในลักษณะท่ีผูคนสวนใหญในสังคมปรับตัวไมทัน เพราะเปน
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมท่ีมีคานิยมทางวัฒนธรรมท่ีเนนการสรางดุลยภาพระหวางความตองการทางวัตถุกับ
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ทางจิตใจ ท่ีมีผลทําใหผูคนตองพ่ึงพากันเองและรวมมือกันอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ  มาเปนสังคมสมัยใหมท่ีมีแตความตองการทางวัตถุและการเปนปจเจกบุคคล  แลวสรางคานิยมทาง
วัฒนธรรมท่ีเนนการใชเทคโนโลยีแทนแรงงานและพลังงานธรรมชาติ  ผลท่ีเห็นในปจจุบันก็คือการใชเทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตรเพ่ือการผลิตผลิตผลทางเศรษฐกิจจนเกินความจําเปน ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีพอจะเหลือไวใหคนในรุนหลังๆ ไดดํารงอยูอยางราบรื่นนั้นหมดสิ้นไปโดยไมจําเปน 
ดวยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรทางดานนาโนเทคโนโลยีจะคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนจึงเนนไปท่ี
องคความรูท่ีจะนําไปผลิตบุคลากรสาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีท่ีมีความรูความสามารถท้ังทางทฤษฏี
และปฏิบัติเพ่ือท่ีจะทําใหนาโนเทคโนโลยีเปนโอกาสท่ีจะทําใหชีวิตและสิ่งแวดลอมดีข้ึนกวาเดิม 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและ 
วัฒนธรรม ทําใหมีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางดานนาโนใหเปนท่ียอมรับและรองรับการแขงขันทางเทคโนโลยีท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ  
 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและ 
วัฒนธรรม ท่ีมีตอพันธกิจของสถาบันมุงม่ันใหการศึกษาพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่องและการใหบริการวิชาการ
แกสังคมเพ่ือความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรมและดํารงไวซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม อาจกลาวไดวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความจําเปนและเพ่ิมความสําคัญเปนลําดับมากข้ึน
ตอการดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบัน ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเนนการวิจัยเปนหลักเพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาสาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี รวมท้ังพัฒนาเสริมสรางและสะสมองค
ความรูดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในประเทศไทยใหสามารถพัฒนาอุปกรณเพ่ือประยุกตใน
การใชงานตางๆ ได และเผยแพรองคความรูสูทองถ่ิน 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  

 
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาหลักสูตรอ่ืน 
       ไมมี 
 
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

 ไมมี 
 
      13.3 การบริหารจัดการ 
 ไมมี 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 
1.1 ปรัชญา 

เพ่ือผลิตบุคลากรวิทยาศาสตร สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ท่ีมีความรูความสามารถทางดาน
การวิจัยและพัฒนาท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเนนใหมีความเชี่ยวชาญวิทยาการชั้นสูง  ท่ีนํามาซ่ึงการคนควา
และพัฒนาวิทยาการใหมๆ   เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประเทศในดานงานวิจัยและพัฒนาให
กวางขวาง มีประสิทธิภาพ และมีประโยชนยิ่งข้ึน 

 
1.2 ความสําคัญ 

นาโนเทคโนโลยีเปนวิทยาการแขนงใหมท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน  ซ่ึงตอง
อาศัยการบูรณาการศาสตรความรูในหลายดาน นาโนเทคโนโลยีจึงไดถูกบรรจุเปนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร
แหงชาติ แตประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรผูเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาใหมนี้เปนจํานวนมาก หลักสูตรจึงมี
ความสําคัญโดยตรงตอการรองรับการพัฒนาของประเทศทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี และไดเนน
การพัฒนาวิจัยแบบบูรณาการโดยอาศัยความรวมมือของคณาจารยในวิทยาลัยฯ จากคณะอ่ืนๆ ในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และจากผูเชี่ยวชาญภายนอกในศาสตรสาขาตางๆ 
 

1.3 วัตถุประสงค 

1.3.1 หลักสูตรเนนการวิจัยเปนหลัก เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาสาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

1.3.2 พัฒนา เสริมสราง และสะสมองคความรูดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  ท่ีเก่ียวของใน
ประเทศไทยเพ่ือใหสามารถพัฒนาอุปกรณ และประยุกตในการใชงานตางๆ ได 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

-ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม
ต่ํากวาท่ี สกอ.กําหนด 

-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 
-ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

-ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงดานนาโนวิทยาและ
นาโนเทคโนโลยี 

-ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของผูประกอบการและ
ทิศทางของหนวยงานตางๆ 
-ติดตามความพึงพอใจของผูจาง
งานท่ีรับนักศึกษาท่ีไดสําเร็จ

-รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใชบัณฑิตของสถานประกอบการ 
-ความพึงพอใจในทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางานของบัณฑิต
โดยเฉลี่ยในระดับดี 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

การศึกษาเขาทํางาน 

-พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ทางนาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยีไปปฏิบัติงานจริง 

-สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนา
งานวิจัยสูระดับสากลและ
อุตสาหกรรม 
-สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ
แกองคกรภายนอก 

-ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติและปริมาณผลงานวิจัยท่ี
พัฒนาถึงระดับอุตสาหกรรม 
-ปริมาณงานบริการวิชาการตออาจารย
ในหลักสูตร 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 

  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2  ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และภาคฤดูรอน ใหกําหนด ระยะเวลาโดยสัดสวน
เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ 

  ขอกําหนดตาง ๆ ไปเปนตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

ไมมี 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   วัน – เวลาราชการปกติ 
       ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ 
       หรือเปนไปตามประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

การรับบุคคลเขาศึกษา  ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ.  2553  (ภาคผนวก ก) และท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม (ถามี) 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมเฉพาะหลักสูตรมีดังนี้ 

ระดับปริญญาโท 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  นาโนวิทยา 
นาโนเทคโนโลยี  หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันจากสถาบันท่ี  ก .พ  .รับรอง  หรือผูท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาโท
ทางวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยี  หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันท่ีโอนมาจาก
หลักสูตรอ่ืน  และผานการพิจารณาเห็นชอบจากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ระดับปริญญาเอก 

(1)  ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร       
นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยี  หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  หรือผูมีประสบการณทางดานวิชาการสูงจากสถาบันท่ี 
ก .พ  รับรอง  หรือผู ที ่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  นาโนวิทยา นาโน
เทคโนโลยี  หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันท่ีโอนมาจากหลักสูตรอ่ืน  และผานการพิจารณาเห็นชอบจากวิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หรือ 
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(2)  ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมทางวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  นา
โนวิทยา นาโนเทคโนโลย ีหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน จากสถาบันท่ี  ก .พ  .รับรอง  และผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

 ไมมี 
 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

     ไมมี 
 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

• ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 

  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา  

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 

  

• ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 

 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา  

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

     

• ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 

 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตร ี  

 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 1 2 2 2 2 2 
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ชั้นปท่ี 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปท่ี 3 - - 2 2 2 
ชั้นปท่ี 4 - - - 2 2 
ชั้นปท่ี 5 - - - - 2 

รวม 2 4 6 8 10 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 2 

  

 2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 

ปงบประมาณ 

 

 

2555 2556 2557 2558 2559 

คาบํารุงการศึกษา - - - - - 

คาลงทะเบียน (เหมาจาย) 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 

 

 

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ก. งบดําเนินการ 
1. คาใชจายบุคลากร 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 
2. คาใชจายดําเนินงาน  
   (ไมรวม 3) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
     4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 412,500  412,500  412,500  412,500  412,500  

รวม (ก)  6,812,500   6,812,500   6,812,500   6,812,500   6,812,500  
  ข. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 700,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 2,000,000 

รวม (ข) 700,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1,000,000 

รวม (ก) + (ข)  8,812,500   8,812,500   8,812,500   8,812,500   8,812,500  
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

จํานวนนักศึกษา 55 55 55 55 55 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 160,227 160,227 160,227 160,227 160,227 

 ประมาณคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ เฉลี่ย 160,227 บาท/คน/ป 
 

 2.7 ระบบการศึกษา  

แบบชั้นเรียน โดยใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 2) 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)  

 เปนไปตามขอบังคับสถาบันวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    

  3.1.1.1 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 

   สําหรับผูท่ีสําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท  
   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
  3.1.1.2 ระดับปริญญาเอก แบบ 1 

   แบบ 1.1 สําหรับผูท่ีสําเร็จหลักสูตรปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
 
   แบบ 1.2 สําหรับผูท่ีสําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต    

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

  3.1.2.1 ระดับปริญญาโท  

 แผน ก แบบ ก1 (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ    36 หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาสัมมนา      2   หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต)  
ค. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี     4   หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต) 
ง. หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี     1   หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต) 

3.1.2.1 ระดับปริญญาเอก  

แบบ 1 แผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 

แบบ 1.1  (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
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ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ     48  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาสัมมนา                          3   หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต) 
ค. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี      4   หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต) 
ง. หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี      2   หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต) 

แบบ 1.2  (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ    72  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาสัมมนา      3  หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต) 
ค. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี      4   หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต) 
ง. หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี     4   หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต) 
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3.1.3 รายวิชา  

หมวดวิชาวิทยานิพนธ (THESIS COURSE)  

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
10018001-10018006 วิทยานิพนธ 3(0-9-5) 

THESIS 
10018007-10018015 วิทยานิพนธ 6(0-18-9) 

THESIS 
10018016-10018023 วิทยานิพนธ 9(0-27-14) 

THESIS 
10018024-10018029 วิทยานิพนธ 12(0-36-18) 

THESIS 
10018030-10018033 วิทยานิพนธ 15(0-45-23) 

THESIS 
 

หมวดวิชาสัมมนา (SEMINAR COURSE)  *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
10018081 สัมมนา 1 1(0-3-2) 

SEMINAR 1 
10018082 สัมมนา 2 1(0-3-2) 

SEMINAR 2 
10018083 สัมมนา 3 1(0-3-2) 

SEMINAR 3 
 

หมวดวิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

(FUNDAMENTAL SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY) 

*เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
10018100 การวิเคราะหเชิงตัวเลขและจําลองแบบทางนาโนวิทยา 1(1-0-2) 

NUMERICAL ANALYSIS AND SIMULATION IN  
NANOSCIENCE 

10018101 ควอนตัมและนาโนเทคโนโลยี 1(1-0-2) 
QUANTUM AND NANOTECHNOLOGY 

 
10018102 นาโนอิเล็กทรอนิกส 1(1-0-2) 

NANOELECTRONICS 
10018103 การทดสอบวิเคราะหวัสดุ 1(1-0-2) 
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 MATERIALS CHARACTERIZATION AND TESTING 
10018104 วัสดุนาโน 1(1-0-2) 

NANOMATERIALS 
10018105 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 

NANOBIOTECHNOLOGY 
10018106 เทคนิคทางชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล 1(1-0-2) 

TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 
10018107 ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลยี 1(1-0-2) 

RESEARCH METHODOLOGY AND  
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY  
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หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

(ELECTIVE SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY) 

*เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

10018400 นาโนโฟโตนิกส 1(1-0-2) 
NANOPHOTONICS 

10018401 วัสดุเซรามิกดานไฟฟาและการประยุกตใชงาน 1(1-0-2) 
ELECTROCERAMIC MATERIALS AND 
APPLICATIONS 

10018402 การสรางอุปกรณระดับนาโนเมตร 1(1-0-2) 
NANOFABRICATION 

10018403 เซลลสุริยะแบบโครงสรางนาโน 1(1-0-2) 
NANOSTRUCTURED SOLAR CELLS 

10018404 วิทยาศาสตรพ้ืนผิว 1(1-0-2) 
SURFACE SCIENCE 

10018405 โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของวัสดุ 1(1-0-2) 
ELECTRONIC STRUCTURE OF MATERIALS 

10018406 นาโนเซนเซอร 1(1-0-2) 
NANOSENSORS 

10018420 การสังเคราะหพอลิเมอร 1(1-0-2) 
POLYMER SYNTHESES 

10018421 โครงสรางสมบัติและการประยุกตใชพอลิเมอร 1(1-0-2) 
POLYMER STRUCTURES, PROPERTIES AND 
APPLICATIONS 

10018422 ศาสตรและเทคโนโลยีนาโนคารบอน 1(1-0-2) 
NANOCARBON SCIENCE AND TECHNOLOGY 

10018423 วัสดุอินทรียเชิงฟงกชัน 1(1-0-2) 
FUNCTIONAL ORGANIC MATERIALS 

10018424 วัสดุนาโนคอมโพสิต 1(1-0-2) 
NANOCOMPOSITE MATERIALS 

10018430 ชีวสารสนเทศศาสตรและการคํานวณทางชีววิทยา 1(1-0-2) 
BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY 

 
10018431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพของเซลล 1(1-0-2) 

CELLULAR BIOPROCESS TECHNOLOGY 
10018432 พอลิเมอรชีวภาพ 1(1-0-2) 

BIOPOLYMERS 
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ความหมายของรหัสประจํารายวิชา    

   รหัสวิชาท่ีใช กําหนดใหเปนตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  
        รหัสตัวท่ี 1,2 ไดแกเลข 10       หมายถึง    วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
        ลาดกระบัง     
        รหัสตัวท่ี 3,4      ไดแกเลข 01 หมายถึง  สาขาวิชานาโนวิทยาลัยและนาโน 
                                                                                   เทคโนโลยี 
        รหัสตัวท่ี 5 ไดแกเลข        8    หมายถึง      ระดับบัณฑิตศึกษา 
        รหัสตัวท่ี 6,7,8     หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชา   

ความหมายของรหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา   

   รหัสวิชาท่ีใช กําหนดใหเปนตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  
        รหัสตัวท่ี 1,2 ไดแกเลข 99 หมายถึง   รหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา     
        รหัสตัวท่ี 3,4      ไดแกเลข 10 หมายถึง  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
        ลาดกระบัง     
        รหัสตัวท่ี 5,6      ไดแกเลข 01 หมายถึง  สาขาวิชานาโนวิทยาลัยและนาโน 
                                                                                   เทคโนโลยี 
        รหัสตัวท่ี 7 ไดแกเลข        8    หมายถึง      ระดับบัณฑิตศึกษา 
        รหัสตัวท่ี 8     หมายถึง  การสอบ 

1 วิทยานิพนธ 
2 การสอบวัดคุณสมบัติ 
3 การสอบประมวลความรู 
4 การผานเกณฑภาษาอังกฤษ  



 16 มคอ. 2 
 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

  3.1.4 แผนการศึกษา 

  3.1.4.1 ระดับปริญญาโท  

 แผน ก แบบ ก1 (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018107 
 

ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลย ี
RESEARCH METHODOLOGY AND  
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018xxx วิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

       รวม XX 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018xxx 
 

วิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018xxx 
 

วิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018081 
 

สัมมนา 1 
SEMINAR 1 

1(0-3-2) 

       รวม XX 

  



 17 มคอ. 2 
 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018xxx 
 

วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018082 
 

สัมมนา 2 
SEMINAR 2 

1(0-3-2) 

       รวม XX 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

       รวม XX 

รวมตลอดหลักสูตร 36  

 

หมายเหตุ นับหนวยกิตเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ 

  



 18 มคอ. 2 
 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

3.1.4.2 ระดับปริญญาเอก 

แบบ 1 แผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 

แบบ 1.1  (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018107 
 

ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลยี 
RESEARCH METHODOLOGY AND  
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018xxx วิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

       รวม XX 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018xxx 
 

วิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018xxx วิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018081 สัมมนา 1 
SEMINAR 1 

1(0-3-2) 

       รวม XX 

 

 

 



 19 มคอ. 2 
 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5), 6(0-18-9), 9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018xxx 
 

วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018082 สัมมนา 2 
SAMINAR 2 

1(0-3-2) 

       รวม XX 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5), 6(0-18-9), 9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018xxx 
 

วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

       รวม XX 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 มคอ. 2 
 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-0), 6(0-18-0), 9(0-27-0), 
12(0-36-0), 15(0-45-0) 

10018083 สัมมนา 3 
SEMINAR 3 

1(0-3-2) 

       รวม XX 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5), 6(0-18-9), 9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

       รวม XX 

รวมตลอดหลักสูตร 48 

หมายเหตุ วิชาสัมมนา 1  สัมมนา 2  สัมมนา 3 และวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  

เรียนโดยไมนับหนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 มคอ. 2 
 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

  แบบ 1.2  (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)  

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018107 
 

ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลย ี
RESEARCH METHODOLOGY AND  
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018xxx วิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

       รวม XX 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018xxx 
 

วิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018xxx วิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018081 สัมมนา 1 
SEMINAR 1 

1(0-3-2) 

       รวม XX 

 

 

 



 22 มคอ. 2 
 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018xxx 
 

วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018082 สัมมนา 2 
SEMINAR 2 

1(0-3-2) 

       รวม XX 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018xxx 
 

วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

10018083 สัมมนา 3 
SEMINAR 3 

1(0-3-2) 

       รวม XX 

 

 

 

 

 

 



 23 มคอ. 2 
 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018xxx 
 

วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

       รวม XX 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

10018xxx 
 

วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

1(1-0-2) 

       รวม XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 มคอ. 2 
 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

       รวม XX 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

       รวม XX 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

       รวม XX 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

10018xxx 
 

วิทยานิพนธ 
THESIS 

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14), 
12(0-36-18), 15(0-45-23) 

       รวม XX 
รวมตลอดหลักสูตร 72  

หมายเหตุ นับหนวยกิตเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ 

 3.1.5   คําอธิบายรายวิชา 

             คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ค) 



 25 มคอ. 2 
 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

3.2   ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร   

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

 ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

*1. รศ.ดร.จิติ  หนูแกว 
(3-8006-00202-82-5) 

-  กศ.บ. (ฟสิกส)  
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา, 2526 
-  วท.ม. (โซลิดสเตทฟสิกส)  
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2532 
-  D.Eng. (Material Science and  
   Engineering)  
   Nagoya University, Japan, 2541 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ช) 

- Quantum well devices 
- Organic semiconductors 
- Nanoelectronics 
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สัปดาห 

 

*2. ดร.ปติพร  ถนอมงาม 
(3-1011-00422-21-1) 

-  วท.บ. (ฟสิกสประยุกต)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2540 
-  M.Eng.Sc. (System and Control)  
   UNSW, Australia, 2544 
-  Ph.D. (Applied Physics)  
   RMIT, Australia, 2546 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ช) 

- Computational Physics 
- Nuclear Physics 
- Solidstate Physics  
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 

 
*3. ดร.สิรพัฒน  ประโทนเทพ 
(3-1201-01886-45-8) 

-  M. Sc. (Physics)  
    with Honours class I 
    University of Birmingham, UK.,  
    2541 
-  Ph.D. (Physics) 
    University of Birmingham, UK., 
    2546 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ช) 

- Organic Thin films and Molecular 
electronics devices 

-  Photocatalytic thin film 
-  Science of nanoclusters and 
applications 

2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 

4. รศ. ดร. วิษณุ  เพชรภา 
(3-5799-00233-68-9) 

-  วท.บ. เกียรตินิยม (ฟสิกส)  
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2535 
-  M.S. (Laser Physics)  
    Central Florida University,  
    USA., 2540 
- ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต) 
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2550 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ช) 

- Optics and Lasers 
- Quantum well devices 
- Optical Characterization Tools  
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 
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วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

 ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

5. ดร. วินัดดา  วงศวิริยะพนัธ 
(3-5599-00198-96-4) 

-  B.S. (Engineering) 
   Osaka University,  Japan, 2546 
-  M.S. (Engineering)  
   Osaka University,  Japan, 2548 
-  Ph.D. (Engineering)  
   Osaka University,  Japan, 2551 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ช) 

-  Controlled Synthesis and Device 
Application of Carbon Nanotubes 
-  Advanced Characterization of 
Nanostructures 
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 

*หมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

3.2.2 อาจารยประจํา  

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.กนกพร   สมพรไพลิน 
(3-3299-00238-50-0) 

-  วท.บ. เกียรตินิยม (เกษตรศาสตร)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2534 
-  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2538 
-  Dr. Pharm. Sc. (Molecular 
Biology and Biotechnology)  
    Chiba University, Japan, 2544 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ช) 

- Cloning and functional analysis 
of gene involved in falconoid 
biosynthesis 

- Plant transformation technique 
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 

2. ดร.ทุติยาภรณ  ทิวาวงศ 
(3-1002-00720-06-0) 

-  วท.บ. (ฟสิกสอุตสาหกรรม)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    พระนครเหนือ, 2541 
-  วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2545 
-  ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2552 

1. งานวิจัย 

- Quantum well devices 
- Organic semiconductors 
- Nanoelectronics 
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 

3. ดร.เบญจพล  ตันฮู 
(3-2401-00283-23-6) 

-  วท.บ. (ฟสิกสประยุกต)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544 
-  วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548 
-  ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2552 

1. งานวิจัย 

- Quantum well devices 
- Organic semiconductors 
- Nanoelectronics 
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 

4. ดร.วิรัตน  เจริญบุญ 
(3-4006-00060-81-1) 

-  วท.บ. (ฟสิกส) 
    มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2542 
-  วท.ม. (ฟสิกส) 
    มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2547 
-  ปร.ด. (ฟสิกส) 
   มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2552 

1. งานวิจัย 

-  dye-sensitized solarcells 
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 
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วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

5. ดร. กนกนันทน    สารสมัคร 
(3-3416-00718-51-7) 

 
 

- วท.บ. (ฟสิกส) 
    มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2545 
- วท.ด. (ฟสิกส) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี, 2552 

1. งานวิจัย 

-  First principle calculation 
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 

6. ดร. ดารินี  พรหมโยธิน 
(3-1014-01317-18-2) 

- วท.บ. (เคมี) 
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,2545 
- วท.ม. (เคมี) 
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,2547 
- ปร.ด. (เคมี) 
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,2552 

1. งานวิจัย 

-  Molecular modeling 
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 

7.  ดร.สุธี   ชุติไพจิตร 
       (3-1008-00658-52-7) 

-  วท.บ.เกียรตินิยม(เทคโนโลยชีีวภาพ)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548 
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2552 

1. งานวิจัย 

-  Plant tissue culture 
- Plant metabolite 
- Genetic engineering 
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สปัดาห 

8. ผศ.ดร. ภัทธาวุธ   มนตวิเศษ 
(3-2007-00168-73-0) 

 
 

-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
-  M.Sc. (Polymer Science &  
   Technology)  
   University of Manchester, UK., 
   2540 
-  Ph.D. (Polymer Chemistry)   
   University of Manchester, UK.,  
   2543 

1. งานวิจัย 

-  Synthesis of ceramic raw 
materials and their medical 
applications 

-  Organoclays and 
nanocomposites 

2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 

9. ผศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธโนน 
(3-1006-01943-30-2) 

-  วท.บ. เกียรตินิยม (เคมี
อุตสาหกรรม)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง,2537 
-  M.Eng. (Inorganic materials)  
   Tokyo Institute ofTechnology,  
   Japan,2539 
-  D.Eng. (Inorganic materials)  
   Tokyo Institute of Technology,  
   Japan,2543 

1. งานวิจัย 

-  Synthesis of ceramic raw 
materials and their medical 
applications 

-  Organoclays and 
nanocomposites 

2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 
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วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

10. ผศ.ดร.นราธิป   วิทยากร 
(3-5001-00413-24-2) 

 

-  วท.บ. (วัสดุศาสตร)  
    มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2542 
-  วท.ม. (วัสดุศาสตร)  
    มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2544 
-  ปร.ด. (วัสดุศาสตร)  
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2548 

1. งานวิจัย 

-  Nanotechnology 
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 

11. รศ. ดร. กิตติ  ตีรเศรษฐ 
(4-1011-00004-43-4) 

-  วศ.บ. (ไฟฟา)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบงั, 2518 
-  M. Eng. (Electrical Engineering) 
   Tokai University  Japan, 2521 
-  Ph.D. (Electrical  Engineering) 
   Tokai University  Japan, 2544 

1. งานวิจัย 

- Digital Circuits Design 
- Digital Signal Processing 
- Control System 
2. ตําราเรียน 

- การวิเคราะหระบบควบคุมเชงิเสน 
- วงจรดิจิตอล ภาคปฏิบัต ิ
3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 

12. ดร.อภิลักษณ เอียดเอ้ือ 
(3-8101-00152-86-1) 

-  วศ.บ. (เคมี)  
    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,  
    2544 
-  วศ.ม. (เคมี)  
    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2547 
-  Ph.D. (Frontier Material)  
   Nagoya Institute of  
   Technology Japan, 2554 

1. งานวิจัย 

- Particle technology 
- Nanoporous media 
- Air pollution control 
2. ตําราเรียน  - 

3. ภาระงานสอน  9 ชั่วโมง/สปัดาห 
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วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

3.2.3 อาจารยพิเศษ  

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

 ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถานท่ีทํางาน 

1. ดร.ศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร 
 

-  วศ.บ. เกียรตินิยม (ไฟฟา)  
    มหาวิทยาลยัขอนแกน 
-  M.Sc. (Optical Science and 
Engineering) 
    University of Central Florida, USA. 
-  Ph.D. (Optical Science and 
Engineering) 
   University of Central Florida, USA. 

ศูนยอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

2. ดร.สุวัฒน  โสภิตพนัธ -  วศ.บ. (ไฟฟา)  
    มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
-  วศ.ม. (ไฟฟา)  
    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
-  D.Eng. (Electrical Engineering)  
   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ศูนยอิเล็กทรอนิกสและ 
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

3. ดร.อัมพร  โพธิ์ใย -  วท.บ. (ฟสิกส) 
    มหาวิทยาลยัศิลปากร 
-  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง 
-  M.Eng. (Electrical Engineering) 
    Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgium 
-  Ph.D. (Electrical Engineering)  
    Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgium 

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส 
(TMEC) 
ศูนยอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

4. ดร. ศุภนิจ พรธีระภัทร -  กศ.บ. (ฟสกิส)  
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 
-  วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง 
-  ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)  
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส 
(TMEC) 
ศูนยอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
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วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณวิจัยเปนไปตามความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในแตละหัวขอ
วิทยานิพนธ 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

มีผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธ และปฏิบัติงานไดเปนท่ีพึงพอใจของนักวิจัยใน
หนวยงานภายนอกท่ีมีความรวมมือกับวิทยาลัยนาโนฯ 

4.2. ชวงเวลา 

เปนไปตามความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  

เปนไปตามความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ไปเปนตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 12.และหมวด 15) 
5.1 คําอธิบายโดยยอ  

หลักสูตรแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม กําหนดใหมีการสอบ
หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ และสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองผาน
การสอบวัดคุณสมบัติกอนจึงจะสอบวิทยานิพนธได 
 
 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

ระดับปรญิญาโท แผน ก แบบ ก1 

1) มีผลงานวิจัยท่ีกอใหเกิดความรูใหม 
2) ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ อยางนอยไดดําเนินการใหผลงานหรือสวน

หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติท่ีอยูใน
ฐานขอมูลขององคกรท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติและตองมีคาดัชนีอางอิงท่ีมี
คณะกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) ซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ ไมนอยกวา 1 เรื่อง  หรือ 
มีผลงานท่ีเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดัรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ เสนอตอท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติท่ีมีรายงานการประชุม ซ่ึงเปนท่ียอมรับไมนอยกวา 2 เรื่อง 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1 

1) มีผลงานวิจัยท่ีกอใหเกิดความรูใหม 
2) ผานการสอบวัดคุณสมบัติ 
3) ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ อยางนอยไดดําเนินการใหผลงานหรือสวน

หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติท่ีอยูใน
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ฐานขอมูลขององคกรท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติและตองมีคาดัชนีอางอิงท่ีมี
คณะกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) ซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ ไมนอยกวา 2 เรื่อง 

 

5.3 ชวงเวลา  

ตลอดปการศึกษา 
5.4 จํานวนหนวยกิต  

ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 

สําหรับผูท่ีสําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1 

แบบ 1.1 สําหรับผูท่ีสําเร็จหลักสูตรปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
แบบ 1.2 สําหรับผูท่ีสําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
 

5.5  การเตรียมการ  

กําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจมีอาจารยท่ีปรึกษารวม เพ่ือใหคําปรึกษาและคําแนะนํา
ในงานวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ ไปเปนตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 12.) และจัดใหมีการติดตามความกาวหนา
ของงานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการนําเสนองานวิจัยในรายวิชาสัมมนา 2 และวิชาสัมมนา 3 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 

1) การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน 
2) การสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคณะกรรมการไมนอยกวา 4 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอยางนอย 1 คน  
3) มีผลงานวิจัยผานตามเกณฑในขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 15) 
ระดับปริญญาเอก แบบ 1 

1) การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน 
2) การสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคณะกรรมการจํานวน 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอยางนอย 1 คน 
3) ผานการสอบวัดคุณสมบัติ 
4) มีผลงานวิจัยผานตามเกณฑในขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 15) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

1) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองเ ก่ียวกับประโยชนและโทษของนาโน
เทคโนโลยี  ตระหนักถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของการนํานา
โนเทคโนโลยไีปใช 

บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับ
ประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวการความปลอดภัย
ของวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ความ
รับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมตอสังคม และการ
โฆษณาชวนเชื่อของสินคาซ่ึงอางสมบัติพิเศษของ
นาโนเทคโนโลย ี

2) มีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรพ้ืนฐานแบบ
บูรณาการและความเขาใจการเชื่อมโยงของ
หลักการของนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีตอ
ปรากฏการณและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

จัดสอนวิชาพ้ืนฐานและวิชาเลือกดานนาโนวิทยา

และนาโนเทคโนโลย ี

3) คิดอยางเปนระบบและวิเคราะหดวยเหตุผล มี
ความคิดสรางสรรค และการประยุกตใชเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค 

การนําเสนอความกาวหนาและสรุปผลงานวิจัย

อยางตอเนื่องภายใตการกํากับดูแลโดยอาจารยท่ี

ปรึกษา 

4) สามารถนําเสนอคนควา นําเสนอขอมูล และ
สื่อสารอยางถึงเปาหมายโดยใช เทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสม 

การนําเสนอความกาวหนาและสรุปผลงานวิจัย

อยางตอเนื่อง และมีการนําเสนอรายงานกลุม และ

การอภิปรายกลุม 

5) มีความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
และเขาใจบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบและ
ศักยภาพของตน 

มีมอบหมายกิจกรรมกลุมและการอภิปรายกลุม 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  

  2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
1) ความตระหนักถึงความสําคัญของคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใน

ตนเอง  
2) จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพในความคิดและสิทธิทางปญญาของผูอ่ืนๆ 
3) ความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับประโยชนและโทษของนาโนเทคโนโลยี ตระหนักถึงความ

ปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของการนํานาโนเทคโนโลยีไปใช 
4) ความเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม ความมีวินัย ตรงตอเวลา 
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 2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวการความปลอดภัยของ
วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมตอสังคม และการโฆษณาชวนเชื่อ
ของสินคาซ่ึงอางสมบัติพิเศษของนาโนเทคโนโลย ี

2) อภิปรายกลุม 
3) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 
4) บทบาทสมมติ 
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 
2) มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
3) ประเมินผานกิจกรรมกลุมท่ีมอบหมาย โดยสังเกตพฤติกรรมและการบริหารจัดการภายในกลุม 
4) ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
5) ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2.2 ความรู 

  2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

1) ความรูความเขาใจในหลักการและความสําคัญ ของนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
2) ความรูความเขาใจเก่ียวกับเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือเฉพาะทางท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
3) ความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรพ้ืนฐานแบบบูรณาการ 
4) ความเขาใจการเชื่อมโยงของหลักการของนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีตอปรากฏการณ

และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
5) ความรูความเขาใจในวิทยาการใหมและแนวโนมของนาโนเทคโนโลยี 

  2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) สอนดวยกิจกรรมภาคปฏิบัติ การปฏิบัติงานวิจัย และศึกษาดวยตนเอง  
2) บรรยายเนื้อหาเสริม และยกตัวอยางท่ีเชื่อมโยงกับความรู เดิมหรือปรากฏการณใน

ชีวิตประจําวันเพ่ือดึงความสนใจ 
3) สอนโดยใชปญหาคิดวิเคราะห และวิเคราะหกรณีศึกษา 
4) มีกิจกรรมเสริมความเขาใจดวยการอภิปราย การใหผูเรียนตั้งคําถาม  กิจกรรมกลุม และ

แบบฝกหัดในชั้นเรียน  
5) มอบหมายงานใหคนควาดวยตนเองตามหัวขอท่ีกําหนดเพ่ือนํามาสรุปรายงานและนําเสนอ 
6) มีการวัดและประเมินตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนโดยเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง  
  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
2) วิเคราะหพฤติกรรมและความสนใจของผูเรียน การรูจักตั้งคําถาม 
3) นําเสนอรายงานสรุปจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
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4) วิเคราะหกรณีศึกษา 
5) การนําเสนอความกาวหนาและสรุปผลงานวิจัย 

 2.3. ทักษะทางปญญา 

  2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การคิดอยางเปนระบบและวิเคราะหดวยเหตุผล  
2) การรูจักสังเกตและตั้งคําถาม  
3) ความคิดสรางสรรค และการประยุกตใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
4) การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาท่ีไมเคยประสบมากอน 
5) ทักษะการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนกระบวนการแกไขปญหา 

  2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) อภิปรายกลุม การมอบหมายใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม และนําเสนอผลการศึกษา 
2) การเสริมความเขาใจดวยแบบฝกหัดในหองเรียน 
3) วิเคราะหกรณีศึกษาและตัวอยางในชีวิตประจําวัน 
4) การใหผูเรียนรูจักตั้งคําถาม 
5) การนําเสนอความกาวหนาและสรุปผลงานวิจัยอยางตอเนื่องภายใตการกํากับดูแลโดยอาจารย

ท่ีปรึกษา 
 2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) วิเคราะหกรณีศึกษาและตัวอยางในชีวิตประจําวัน 
2) วิเคราะหจากพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน การรูจักตั้งคําถาม 
3) การประเมินกิจกรรมกลุม 
4) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหกรณีศึกษา 

 

 2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถใน  

   การรับผิดชอบ 

1) การสรางมนุษยสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน มีความเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
และเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน 

2) ความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
3) ความเขาใจบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบและศักยภาพของตน ท่ีจะทําใหงานท่ีไดรับ

มอบหมายสําเร็จครบถวนตามกําหนดเวลา 
 2.4.2. กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

   ความรับผิดชอบ 

1) จัดอภิปรายกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
2) มอบหมายงานรายบุคคล และการมอบหมายกิจกรรมกลุม ซ่ึงเปนงานการคนควาดวยตนเอง 
3) การนําเสนอรายงาน 
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 2.4.3 . กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

   รับผิดชอบ 

1) ประเมินพฤติกรรมและการมีสวนรวมของตนเอง และผูรวมงานในกิจกรรมกลุม 
2) รายงานกลุมและรายงานบุคคลท่ีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีมและการบริหารจัดการ 

 

 2.5  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ 

1) ทักษะการคิดคํานวณและวิเคราะหขอมูลเชิงตรรกะ เชิงตัวเลข และเชิงสถิติ 
2) ทักษะในการสรุปและนําเสนอความรูท่ีคนความา ใหเหมาะสมกับระดับความเขาใจและความ

สนใจของผูฟง 
3) ทักษะในการสืบคนขอมูลจากระบบสารสนเทศ โดยตระหนักถึงความนาเชื่อถือของ

แหลงขอมูลตางๆ 
4) ทักษะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานวิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

การอางอิงและการสืบคนขอมูล 
5) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การติดตอสื่อสารผานอีเมลหรือเว็ป

บล็อกอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอรายงานโดยใชสื่อกราฟฟกและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือ
เสริมความเขาใจ 

 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

 การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายงานรายบุคคลและกิจกรรมกลุมซ่ึงตองมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ระบบ
สารสนเทศของหองสมุด ทางอินเทอรเน็ต สื่อการสอน e-learning และรายงานผล โดยเนน
การนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง 

2) การวิเคราะหความเชื่อถือของแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ 
3) การนําเสนอโดยใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมินรายงานบุคคลและกิจกรรมกลุมซ่ึงมีการอางอิงขอมูลจากแหลงท่ีนาเชื่อถือและ
การวิเคราะหสรุปขอมูลเชิงตัวเลขและเชิงสถิติ  

2) การนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการคํานวณ และการวิเคราะห

เชิงสถิติ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

       ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   ไมมี 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 

1)คุณคา คุณธรรม 
จริยธรรม และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยใน
ตนเอง  
2) จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
เคารพในความคดิและ
สิทธิทางปญญาของ
ผูอ่ืน 
3) ความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองเก่ียวกับ
ประโยชนและโทษของ
นาโนเทคโนโลยี 
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและ
ผลกระทบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของการนํา
นาโนเทคโนโลยไีปใช 
4) ความเคารพกฎ  
 

2. ความรู 

1) ความรูความเขาใจใน
หลักการและความสําคญัของ
นาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลย ี
2) ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เครื่องมือพ้ืนฐานและ
เครื่องมือเฉพาะทางท่ี
เก่ียวของกับงานวิจัย 
3) ความรูความเขาใจใน
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานแบบ
บูรณาการ 
4) ความเขาใจในการเช่ือมโยง
ของหลักการของนาโนวิทยา
และนาโนเทคโนโลยตีอ
ปรากฎการณและการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
5) ประเมินผลการนําเสนอ
รายงานท่ีมอบหมาย 

3. ทักษะทางปญญา 

1) การคิดอยางเปนระบบและ
วิเคราะหดวยเหตุผล  
2) การรูจักสังเกตและตั้ง
คําถาม  
3) ความคิดสรางสรรคและ
การประยุกตใชเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค 
4) การวิเคราะหแนวทางการ
แกไขปญหาท่ีไมเคยประสบมา
กอน 
5) ทักษะการสืบคนและ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุน
กระบวนการแกไขปญหา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

1) จัดอภิปราย
กลุมในการ
วิเคราะห
กรณีศึกษา 
2) มอบหมาย
รายงานบุคคล 
และการ
มอบหมาย
กิจกรรมกลุม ซึ่ง
เปนงานการ
คนควาดวย
ตนเอง 
3) การนําเสนอ
รายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ทักษะการคิดคํานวณและ
วิเคราะหขอมูลเชิงตรรกะเชิง
ตัวเลขและเชิงสถิต ิ
2) ทักษะในการสรุปและ
นําเสนอความรูท่ีคนความา 
ใหเหมาะสมกับระดับความ
เขาใจและความสนใจของผูฟง 
3) ทักษะเทคโนโลยีการสืบคน
ขอมูลจากระบบสารสนเทศ 
โดยตระหนักถึงความ
นาเช่ือถือของแหลงขอมูล
ตางๆ 
4)ทักษะใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการปฏิบัติ
งานวิจัย การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลการอางอิงแล
การสืบคนขอมลู 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 

ระเบียบ และขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและ

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธฯ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร ฯ 

5) ทักษะการใชเทคโนโลยี
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู  3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธฯ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร ฯ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 

10018101 ควอนตัมและนาโนเทคโนโลย ี                       

สังคมความมีวินัย ตรง
ตอเวลา 

สารสนเทศในการสื่อสาร เชน 
การติดตอสื่อสารผานอีเมล
หรือเว็ปบล็อกอยางมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอ
รายงานโดยใชสื่อกราฟฟก
และภาพเคลื่อนไหวเพ่ือเสริม
ความเขาใจ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 
10018001 - 10018033 วิทยานิพนธ                       

10018081 สัมมนา 1                       

10018082 สัมมนา 2                       

10018083 สัมมนา 3                       

10018100 การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการ
จําลองแบบทางนาโนวิทยา 

                      



 39         มคอ. 2 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู  3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธฯ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร ฯ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 

10018102 นาโนอิเล็กทรอนิกส                       

10018103 การทดสอบวิเคราะหวัสด ุ                       

10018104 วัสดุนาโน                       

10018105 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ                       

10018106 เทคนิคทางชีววิทยาระดับเซลลและ
โมเลกุล 

                      

10018107 ระเบียบวิธีวิจยัและจรรยาบรรณดาน
นาโนเทคโนโลย ี
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู  3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธฯ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร ฯ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 

10018400 นาโนโฟโตนิกส                       

10018401 วัสดุเซรามิกดานไฟฟาและการ
ประยุกตใชงาน 

                      

10018402 การสรางอุปกรณระดบันาโนเมตร                       

10018403 เซลลสุรยิะโครงสรางนาโน                       

10018404 วิทยาศาสตรพ้ืนผิว                       

10018405 โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของวัสด ุ                       

10018406 นาโนเซนเซอร                       

10018420 การสังเคราะหพอลเิมอร                       

10018421 โครงสรางสมบัติและการประยุกตใช
พอลิเมอร 

                      

10018422 ศาสตรและเทคโนโลยนีาโนคารบอน                       

10018423 วัสดุอินทรียเชิงฟงกชัน                       

10018424 วัสดุนาโนคอมโพสติ                       

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู  3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธฯ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร ฯ 
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1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 

10018430 ชีวสารสนเทศศาสตรและการคํานวณ
ทางชีววิทยา 

                      

10018431  เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพของ
เซลล 

                      

10018432 พอลิเมอรชีวภาพ                       
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 12 และหมวด 15) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 
 กําหนดใหมีการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธของผลงานวิจัยท่ีมีองคความรูใหม 
 การสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 1 คน 
 การสอบวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก ซ่ึงนักศึกษาจะตองผานการสอบวัดคุณสมบัติ 
 ผลงานวิจัยผานตามเกณฑในขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 15) 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

มีการดําเนินการสอบมาตรฐานผลการเรียนรูอยางตอเนื่องผานกิจกรรมตางๆ  ไดแก 
1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
2) วิเคราะหพฤติกรรมและความสนใจของผูเรียน การรูจักตั้งคําถาม 
3) นําเสนอรายงานสรุปจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
4) วิเคราะหกรณีศึกษา 
5) การนําเสนอความกาวหนาและสรุปผลงานวิจัย 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย
องคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 
(1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน

การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 
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(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึง

พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือ
ปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน 
รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมไดซ่ึง อาทิ (ก) จํานวนวัสดุอุปกรณตนแบบ, (ข) จํานวน
สิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ,        (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) และ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ข) 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย   

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ 
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 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและพัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของวิทยาลัย 
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของวิทยาลัย 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร   

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

หลักสูตรมีความเปนมาตรฐานและ
และเปนท่ียอมรับ 
 

ในการบริหารหลักสูตร จะมี
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า
หลักสูตร อันประกอบดวยรอง
คณบดีฝายวิชาการ ประธาน
หลักสูตร หรือหัวหนาภาค 
และอาจารย ผู รั บผิ ดชอบ
หลักสูตรรับผิดชอบ โดยมี
คณบดีเปนผู กํากับดูแลและ
คอยใหคําแนะนํา ตลอดจน
กําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมเปนคณะกรรมการ 

มีการประเมินผลหลักสูตรตาม
ระบบประกันคุณภาพ 

หลักสูตรมีเนื้อหาท่ีทันสมัย และ
สอดคลองกับกลยุทธดานงานวิจัย
ของวิทยาลัยฯ และสอดคลองกับ
แนวโนมดานนาโนเทคโนโลยีของ
ประเทศและของโลก 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
จะวางแผนการจัดการเรียน
การสอนรวมกับผูบริหารของ
วิทยาลัยฯ และอาจารยผูสอน 
ติดตามและรวบรวมขอมูล 
สําหรับใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุก
ปอยางตอเนื่อง 

มีการประเมินผลความพึงพอใจ
จากผูใชบัณฑิตในหนวยงาน
และองคกรภายนอก 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

2.1 การบริหารงบประมาณ 

 วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ ตํารา สื่อ
การเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ  และ   วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ 



 45         มคอ. 2 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

สอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา  รวมท้ังมีการ
ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยและสงเสริมการขอสนับสนุนทุนวิจัยตามแผนกลยุทธการวิจัยของวิทยาลัยฯ 
 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

วิทยาลัยฯ มีความพรอมดานหนังสือ  ตํารา  และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางท่ีมี
หนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน สวนระดับวิทยาลัยฯ ก็มีหนังสือ 
ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ.) 
 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือ  ตํารา และแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการ

จัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ  ท่ี

จําเปน  นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ  ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อ

หนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย 

ในสวนของวิทยาลัยฯ จะมีหองสมุดยอย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และวิทยาลัยฯ 

จะตองจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร 

เครื่องถายทอดภาพ  3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน  

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

มีตําราหนังสือท่ีเก่ียวของท่ี
ทันสมัยเพียงพอแกความ
ตองการ 
 

มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของ
คณะ ซ่ึงจะประสานงานการ
จัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขา
หอสมุดกลาง และทําหนาท่ี
ประเมินความพอเพียงของ
หนังสือ ตํารา 

จัดหาแหลงขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส 

มีตําราและหนังสือท่ีเก่ียวของ
เพียงพอ 

 
มีแหลงขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส

ท่ีเปนมาตรฐานท่ียอมรับ 
เพียงพอแกความตองการ 

มีโสตทัศนอุปกรณ และสื่อการ
สอนท่ีเพียงพอ 

มีจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก
ดานโสตทัศนอุปกรณ และสื่อ
การสอน 

ประเมินความพอเพียงและความ
ตองการใชสื่อของอาจารยผูสอน 

มีแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย
และอุปกรณ ครุภัณฑท่ีจําเปน 

ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยและ
สงเสริมการขอสนับสนุนทุน
วิจัยตามแผนกลยุทธการวิจัย
ของวิทยาลัยฯ 

มีโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุน
การวิจัยจากภายในและภายนอก
สถาบัน 
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3.  การบริหารคณาจารย  

 3.1  การรับอาจารยใหม  

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของสถาบันโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิทยาศาสตร, วิศวกรรมศาสตรหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

ใหมีอาจารยพิเศษท้ังเพ่ือการสอนบรรยายในหัวขอวิจัยท่ีทันสมัย และการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษารวม 
และการแตงตั้งอาจารยพิเศษผูทรงคุณวุฒิภายนอกสําหรับการสอบประเมินผลงานวิทยานิพนธตามขอบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
(ภาคผนวก ก.) 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ  และมีความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.2  การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  

บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใช
สื่อการสอนไดอยางสะดวก  ซ่ึงจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรในวิชาท่ีมีการฝกปฎิบัติ 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา  

 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  

 วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจจะมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม

ใหแกนักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได 

โดยอาจารยของวิทยาลัยฯ ทุกคนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา  และทุกคนตอง

กําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีท่ีปรึกษากิจกรรม

เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 

 5.2  การอุทธรณของนักศึกษา   

 ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.) 
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

 สําหรับความตองการกําลังคนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  คาดวามีความตองการกําลังคนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสูงมาก จากยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดกําหนดระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี-ดีมาก ท้ังนี้ วิทยาลัยฯ โดยความรวมมือจาก   
สถาบันฯ จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลมาใช
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเก่ียวเนื่องกับการประมาณความตองการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 

ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม    
เพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

          

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

          

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
    (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต 
    ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

          

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
    ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
    มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใครทุกรายวิชา 

          

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
    60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา 

          

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี 
    กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี 
    เปดสอนในแตละปการศึกษา 

          

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ 
    ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน  
    มคอ.7 ปท่ีแลว 

        

 8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการจัดการ 
     เรียนการสอน 

          

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง 
    นอยปละหนึ่งครั้ง 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย 

ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

          

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ 
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

          

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
      3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

          

รวมตัวบงชี้บังคับท่ีตองมีผลการดําเนินการ (ลําดับขอท่ี 1-5) (ตัว) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป 8 10 12 12 12 

เกณฑประเมิน 

  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ          
(ตัวบงชี้ 1-5)  มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไม
นอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 

ปการศึกษา หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2555 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-5 , 8-10 
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 8 ตัว 

2556 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-6 , 8-11  
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 10 ตัว 

2557 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-12 
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 

2558 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี1-12 
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 

2559 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-12 
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดท่ี 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1. การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การ
ปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา  

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 

– ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 
– การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 

การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 
– นศ.ปสุดทาย/ บัณฑิตใหม 
– ผูวาจาง 
– ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
ตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน รวมท้ังการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

• รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 
• วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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ภาคผนวก  ก 

ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก  ข 

 

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 (เอกสารแนบ) 
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ภาคผนวก  ค 

คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ (THESIS COURSE) 

10018001-10018006 วิทยานิพนธ 3(0-9-5) 

 THESIS 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 PREREQUISITE: NONE 
 การวิจัยหรือพัฒนาทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  หรือสาขาท่ี
เก่ียวของตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 Research and/or development in the field of nanoscience and 
nanotechnology or related fields under supervisor recommendation. 
 
10018007-10018015 วิทยานิพนธ 6(0-18-9) 

THESIS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 PREREQUISITE: NONE การวิจัยหรือพัฒนา

ทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี หรือสาขาท่ีเก่ียวของตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 Research and/or development in the field of nanoscience and 

nanotechnology or related fields under supervisor recommendation. 
 
10018016-10018023 วิทยานิพนธ 9(0-27-14) 

THESIS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 PREREQUISITE: NONE 
 การวิจัยหรือพัฒนาทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  หรือสาขาท่ี

เก่ียวของตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 Research and/or development in the field of nanoscience and 

nanotechnology or related fields under supervisor recommendation. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

10018024-10018029 วิทยานิพนธ 12(0-36-18) 

THESIS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 PREREQUISITE: NONE การวิจัยหรือพัฒนา

ทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี หรือสาขาท่ีเก่ียวของตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 Research and/or development in the field of nanoscience and 

nanotechnology or related fields under supervisor recommendation. 
 

10018030-10018033 วิทยานิพนธ 15(0-45-23) 

THESIS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 PREREQUISITE: NONE 
 การวิจัยหรือพัฒนาทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  หรือสาขาท่ี

เก่ียวของตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 Research and/or development in the field of nanoscience and 

nanotechnology or related fields under supervisor recommendation. 
 

หมวดวิชาสัมมนา (SEMINAR COURSE)  *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

10018081  สัมมนา 1 1(0-3-2) 

  SEMINAR 1 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 
  PREREQUISITE: NONE 
  การนําเสนอผลงานใหมท่ีนาสนใจทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหรือ
ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
  Oral presentation of advanced topic in nanoscience and 
nanotechnology or related fields. 
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10018082  สัมมนา 2 1(0-3-2) 

  SEMINAR 2 

วิชาบังคับกอน : 10018081  สัมมนา 1 
PREREQUISITE : 10018081  SEMINAR 1 

  การนําเสนอผลงานใหมท่ีนาสนใจทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหรือ
ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย และการนําเสนอความกาวหนาทางงานวิจัย  
  Oral presentation of advanced topic in nanoscience and 
nanotechnology or related fields. Research progress report. 
 

10018083  สัมมนา 3 1(0-3-2) 

  SEMINAR 3 

วิชาบังคับกอน : 10018082  สัมมนา 2 
PREREQUISITE : 10018082  SEMINAR 2 

  การนําเสนอผลงานใหมท่ีนาสนใจทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหรือ
ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของงานวิจัย และการนําเสนอผลการศึกษาวิจัย 
  Oral presentation of advanced topic in nanoscience and 
nanotechnology or related fields. Presentation of research work. 
 

หมวดวิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

(FUNDAMENTAL SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY) 

*เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

10018100 การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการจําลองแบบทางนาโนวิทยา  1(1-0-2) 

NUMERICAL ANALYSIS AND SIMULATION  

IN NANOSCIENCE 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ความรูท่ัวไปของการทําการจําลองแบบทางนาโนวิทยา พ้ืนฐานดานการคํานวณ

เชิงตัวเลข ระเบียบวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนซระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต การคํานวณโดยวิธีมอนติ-คารโล การ
จําลองแบบการเคลื่อนท่ีของโมเลกุล 

Modeling and simulation in nano-science, fundamentals of 
numerical calculation, finite difference method, finite element method, Monte-Carlo 
calculation, molecular dynamic modeling and simulation. 

 
 
 

 



 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

10018101 ควอนตัมและนาโนเทคโนโลยี 1(1-0-2) 

QUANTUM AND NANOTECHNOLOGY 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 

 ความหมายเชิงวิทยาศาสตร ของคําวา “นาโน” ใน ความสัมพันธของสมบัตินาโน
และทฤษฎีควอนตัม ความหมายเชิงวิทยาศาสตรของ “ควอนตัม” ความเขาในพ้ืนฐานในทฤษฎีทางควอนตัม 
ปรากฏการณทางควอนตัม ควอนตัมของพลังงาน ภาวะคูกันของคลื่นและอนุภาค ทฤษฎีควอนตัมในนาโน
เทคโนโลยี  ประเภทและสมบัติพิเศษของวัสดุนาโน  ทฤษฎีควอนตัมยุคใหม สัจพจนของควอนตัม  ฟงกชัน
คลื่น สมการชเรอดิงเงอรท่ีข้ึนกับเวลาและไมข้ึนกับเวลา อนุภาคในบอศักย ปรากฏการณทะลุผาน ตัว
ดําเนินการและการวัดเชิงควอนตัม ความประหลาดของทฤษฎีควอนตัม ตัวอยางกรณีศึกษาการประยุกต
ทฤษฏีควอนตัม หัวของานวิจัยท่ีเก่ียวของกับควอนตัมและนาโนเทคโนโลยี 
 Scientific significance of “nano” and “quantum” and their 
relationship, fundamentals of quantum theory., quantum related phenomena, duality of 
wave and particle, energy quanta, quantum theory in nanotechnology, classes and 
properties of nanomaterials, modern quantum theory, quantum postulates, wavefunctions,  
time-dependent time-independent Schrödinger’s equations, particles in potential wells, 
tunneling effect, operators and quantum measurements, quantum weirdness, case studies 
of applications of quantum theory, research topics for quantum and nanotechnology 
 
10018102 นาโนอิเล็กทรอนิกส 1(1-0-2) 

NANOELECTRONICS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
การปลูกผลึกสารก่ึงตัวนําโครงสรางบอควอนตัม โครงสรางควอนตัมเสนลวดและ

โครงสรางแบบควอนตัมดอท การเตรียมฟลมบางนาโนคริสตัล ฟลมบางจากสารอินทรียโครงสรางนาโน การ
เตรียมนาโนพอรัส การเตรียมทอนาโน และการประยุกตสรางสิ่งประดิษฐนาโนอิเล็กทรอนิกส 

Growth of quantum well, quantum wires and quantum dots 
semiconductors, preparation of nanocrystal thin films, organic nanostructure thin films, 
nanoporous and nanotube thin films, applications to nanoelectronic devices.  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

10018103 การทดสอบวิเคราะหวัสดุ 1(1-0-2) 

MATERIALS CHARACTERIZATION AND TESTING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
เนื้อหารายวิชาเก่ียวกับการเกิดอันตรกิริยาระหวางรังสีเอ็กซและลําอิเล็กตรอน

กับวัสดุสถานะของแข็ง โดยเนนท้ังอันตรกิริยาแบบยืดหยุนและไมยืดหยุน ซ่ึงประกอบดวยเทคนิดการตรวจ
วิเคราะห ไดแก การคายรังสีเอ็กซ การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ การคายโฟโตอิเล็กตรอน กลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราดและการตรวจวิเคราะหพลังงานของรังสีเอ็กซท่ีคายออกมา กลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองผาน การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนพลังงานต่ํา การคายโอเจอิเล็กตรอน การวิเคราะหทาง
พ้ืนผิว (AFM และ STM) การตรวจวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป (UV-Vis IR Raman และ NMR) การ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล การวิเคราะหดวยความรอน (DSC, TGA, DMTA และ STA) และ
การวิเคราะหพ้ืนท่ีผิวดวยเทคนิคการดูดซับกาซและการกระเจิงแสง 

This course will present the fundamentals of X-ray and electron 
beam interactions with solid-state materials, focusing on both elastic and inelastic 
interactions.  This course covers characterization techniques, i.e. X-ray fluorescence 
spectrometry; X-ray diffractometry; X-ray photoelectron spectroscopy; Scannign electron 
microscopy; EDAX; Transmission electron microscopy; Low energy electron diffractometry; 
Auger electron spectroscopy; surface analysis (AFM and STM); spectroscopic 
characterization techniques (UV-Vis, IR, Raman and NMR). This includes testing of physical 
and mechanical properties, thermal analysis (DSC, TGA, DMTA and STA) and surface area 
determination – gas adsorption methods, light scattering methods. 

 

10018104 วัสดุนาโน 1(1-0-2) 

NANOMATERIALS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางวัสดุในระดับนาโนของพอลิเมอร  เซรามิกส 

โลหะ  และโลหะเจือ  สมบัติโดยท่ัวไปทางกายภาพและเคมีของวัสดุโครงสรางนาโน  การประยุกตใชงานของ
วัสดุโครงสรางนาโน ไดแก ทอนาโน อนุภาคนาโน วัสดุประกอบนาโน วัสดุพ้ืนท่ีผิวสูง และฟลมบางนาโน 

Introduction to nanoscopic structures of polymers, ceramics, metals 
and alloys, overviews of physical and chemical properties of nanostructure materials, some 
applications of nanostructure materials; nanotubes, nanoparticles, nanocomposites, ultra 
high surface materials and nano-thin films.  

 
 

 



 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

10018105 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 

NANOBIOTECHNOLOGY 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ปรากฏการณระดับนาโนในชีววิทยา วิทยาการเมมเบรนและอุปกรณตรวจรู

ชีวภาพ มอเตอรชีวภาพ นาโนไบโอชิพ วิถีทางนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และการประยุกตใช 
Nanoscale phenomena in biology, membrane science and 

biosensors, biological motors, nanobiochips, nanobiotechnology tools and applications. 
 

10018106 เทคนิคทางชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล 1(1-0-2) 

TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
เทคนิคท่ีใชในการรวมดีเอ็นเอและงานวิจัยดานชีววิทยาของเซลลเก่ียวของกับ 

การจัดการและวิเคราะหดีเอ็นเอ การจําแนกโปรตีนและระบบการแสดงออกของโปรตีน การเลี้ยงและ
จําแนกเซลล เทคนิคการแยกสารชีวภาพ 

Techniques used in recombinant DNA and cell biology research 
including DNA manipulation and analysis, protein characterization and expression system, 
cell culture and identification, separation techniques of biological substances. 

 

10018107 ระเบียบวิธิวิจัยและจรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลยี 1(1-0-2) 

RESEARCH METHODOLOGY AND ETHICS IN NANOTECHNOLOGY 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ลักษณะนิสัยท่ีดีสําหรับการทํางานวิจัยคุณภาพสูง ทักษะการตั้งคําถาม วิเคราะห

และแกปญหา การวางแผนงานวิจัย การคนควาทบทวนงานตีพิมพ, ฐานขอมูลการอางอิงงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร การใชคําสําคัญ ซอฟทแวรการอางอิงงานตีพิมพ  การเขียนเชิงวิชาการ ทักษะการจดบันทึก 
การสรุปสาระสําคัญ  การออกแบบการทดลอง การใชเหตุผลและการวิจารณผล  ทักษะการสรุปความ การ
นําเสนออยางมืออาชีพ  ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  สิทธิบัตรและการคนควาหาสิทธิบัตร  การทํา
แผนท่ีสิทธิบัตร  การเชียนสิทธิบัตร  จรรณยาบรรณนักวิจัย  โทษของการคัดลอกงานผูอ่ืนและงานตนเอง 
การอางอิง ความรับผิดชอบตอโลกและสังคม พิษวิทยาและความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยี ขอเสนอ
งานวิจัย ธุรกิจนาโน ประสบการณและเรื่องเลาจากงานวิจัยดานนาโนอิเล็กทรอนิกส วัสดุนาโน และนาโน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

Professional practice for high quality research, problem 
formulation, analysis and problem-solving skills, research planning, literature review, 
scientific citation database, keywords, citation software, professional writing, note-taking 
skills, summarizing main ideas, experimental design, reasoning and discussion, drawing 



 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

conclusion, professional presentation, creativity and innovation, patents and patent 
search, patent mapping, writing patent, research  ethics, plagiarism and consequences, 
referencing, global and societal responsibilities, nanotoxicology and nano-safety, research 
proposals, nano-business, experiences and stories of research work in nanoelectronics, 
nanomaterials and nanobiotechnology. 

 
หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

(ELECTIVE SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY) 

*เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

10018400 นาโนโฟโตนิกส 1(1-0-2) 

NANOPHOTONICS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
วิชานาโนโฟโตนิกสครอบคลุมทฤษฎีพ้ืนฐานทางแสงท้ังในระดับมาโคร และ นา

โน รวมไปถึงการศึกษาถึงปฏิกิริยาสนามของแสงในระยะใกลท่ีมีตอวัตถุ และ การประยุกตใชงานตางๆ เชน 
หัววัดเชิงสนามเชิงแสงระยะใกล คลื่นผิวพลาสมอน และ คีมจับเชิงแสง 

This course will cover theoretical aspects of light in both macro 
and nano scales as well as near field optical interactions and their applications such as 
near field optical probes, surface plasmon resonance, and optical tweezers. 

 
10018401 วัสดุเซรามิกดานไฟฟา และ การประยุกตใชงาน 1(1-0-2) 

ELECTROCERAMIC MATERIALS AND APPLICATIONS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ความคิดพ้ืนฐานทางวัสดุศาสตร  โครงสรางของเซรามิก  กระบวนการผลิต

เซรามิก  เซรามิกไดอิเล็กทริก  เซรามิกเพียโซอิเล็กทริก เซรามิกเฟอรโรอิเล็กทริก  เซรามิกรีแลกเซอร
เฟอรโรอิเล็กทริก เซรามิกแมเหล็ก  การประยุกตใชงานของวัสดุเซรามิกดานไฟฟา 

Elementary materials science concepts, Structure of ceramics, 
Ceramic fabrication processes, Dielectric ceramics, Piezoelectric ceramics, Ferroelectric 
ceramics, Relaxor ferroelectric ceramics, Magnetic ceramics, Applications of 
electroceramic materials 

 
 
 

 
 



 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

10018402 การสรางอุปกรณระดับนาโนเมตร 1(1-0-2) 

NANOFABRICATION 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
กลาวนําถึงหลักการพ้ืนฐานของกระบวนการสรางอุปกรณท่ีมีขนาดนาโนเมตร 

หลักการทางฟสิกสของกระบวนการลิโทกราฟท่ีใชแสง, ลําอิเล็กตรอนและเทคนิคลิโทกราฟระดับนาโน
เมตรชนิดอ่ืนๆ วิธีสําหรับการเตรียมฟลมบางและเทคนิคการตรวจวิเคราะหสมบัติเฉพาะของฟลมบาง 
กระบวนการทางฟสิกสและเคมีสําหรับการแกะแบบเปยกและแบบแหง หลักการทํางานของหองสะอาด
และระเบียบความปลอดภัยของหองสะอาด ตัวอยางของอุปกรณระดับนาโนเมตร 

An introduction to the fundamentals of nano-fabrication 
processes. The physical principles of optical lithography, electron-beam lithography, and 
alternative nanolithography technique. Thin film deposition method and characterization 
technique. The physical and chemical processes for wet and dry etching. Cleanroom 
concepts and safety protocols. Examples of pratical existing and emerging nano-devices. 

 

10018403 เซลลสุริยะแบบโครงสรางนาโน 1(1-0-2) 

NANOSTRUCTURED SOLAR CELLS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ศึกษาถึงทฤษฎีแถบพลังงานของสารก่ึงตัวนํา คุณสมบัติทางแสงของสารก่ึง

ตัวนํา โครงสรางของเซลลสุริยะและสมบัติเฉพาะของเซลลสุริยะโครงสรางนาโน  ชนิดของเซลลสุริยะ  การ
ตรวจวัดสมบัติเฉพาะของเซลลสุริยะ รวมถึงการออกแบบและประดิษฐเซลลสุริยะจากวัสดุสารอินทรีย และ
สารอนินทรียแบบโครงสรางนาโน  แนวทางในการวิจัยและพัฒนาเซลลแสงอาทิตยแบบโครงสรางนาโน   

Study of band theory of semiconductors, optical properties of 
semiconductor, structure and characteristics of nanostructure solar cells, type and 
characterization of nanostructure solar cells, design and fabrication of various 
nanostructure solar cells on organic and inorganic materials, trend of nanostructure solar 
cells research and development. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

10018404 วิทยาศาสตรพ้ืนผิว 1(1-0-2) 

SURFACE SCIENCE 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ภาพรวมพ้ืนฐานและใจความสําคัญของวิทยาศาสตร พ้ืนผิว ซ่ึงมีเนื้อหา

ครอบคลุมเก่ียวกับ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสุญญากาศระดับสูง เทคนิคการวิเคราะหพ้ืนผิว 
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสรางผลึก 2 มิติ  ปรากฏการณและคุณสมบัติของพ้ืนผิว  การประยุกตใช
วิทยาศาสตรพ้ืนผิวกับการสรางฟลมบางและโครงสรางนาโน 

General overview of surface science, most importact aspects of 
modern surface science which includes: experimental back ground on ultra-high-vacuum 
technology, surface analytical techniques, basic of two-dimensional crystallography, 
surface phenomena and properties, applications of surface science to thin film growth 
and nanostructure formation. 

 

10018405 โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของวัสดุ (1-0-2) 

ELECTRONIC STRUCTURE OF MATERIALS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ศึกษาเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางอิเล็กทรอนิกสในสาร, แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับ

ทฤษฎีฟงกชันนัลความหนาแนน, โครงสรางผลึกและแถบอิเล็กตรอน, แนะนําเก่ียวกับการคํานวณ
โครงสรางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือศึกษาสมบัติของสาร เชน โครงสรางท่ีภาวะสมดุล พลังงานยึดเหนี่ยว, ความ
หนาแนนของระดับพลังงาน, ชองวางแถบพลังงาน และสมบัติอ่ืนท่ีนาสนใจ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การคํานวณ 

Fundamentals study of electronic structure in materials, basic 
concept of Density Functional Theory (DFT), Crystal structures and electron bands, 
Introduction to electronic structure calculations to investigate materials’ properties such 
as equilibrium structures, binding energies, density of state, energy band gaps and other 
interesting properties by using calculation code. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

10018406 นาโนเซนเซอร 1(1-0-2) 

NANOSENSORS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
พ้ืนฐานของเซนเซอรชนิดตางๆ การออกแบบและประดิษฐนาโนเซนเซอรจาก

วัสดุระดับนาโน(ฟลมบางโครงสรางนาโน, อนุภาคนาโน, วัสดุประกอบนาโน เปนตน)  สมบัติเฉพาะของ
เซนเซอร การวัดและสวนประกอบในการพัฒนาเซนเซอร รวมถึงการประยุกตใชงาน 

The fundamentals of various sensing techniques. Design and 
fabrication nanosensors based on different types of nanoscaled materials (nanostructured 
films, nanoparticles, nanocomposites, etc.), sensor characterization, instrumentation and 
component for sensor development, and practical applications. 

 
10018420 การสังเคราะหพอลิเมอร 1(1-0-2) 

POLYMER SYNTHESES 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
วิชานี้มีเนื้อหาเก่ียวกับกลไกและจลนศาสตรของการสังเคราะหพอลิเมอรแบบข้ัน 

และแบบลูกโซผานอนุมูลอิสระ การสังเคราะหพอลิเมอรรวม การสังเคราะหพอลิเมอรดวยเทคนิคอิมัลชัน
และแขวนลอย การสังเคราะหพอลิเมอรผานกลไกประจุบวก ประจุลบ โคออรดิเนชัน และการสังเคระหพอลิ
เมอรดวยวิธีเปดวง 

This course covers polymerization mechanism and kinetic of step 
polymerization and free radical chain polymerization, copolymerization, techniques of 
emulsion and suspension polymerization processes, cationic, anionic, coordination and 
ring-opening polymerization. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

 

10018421 โครงสราง สมบัติ และการประยุกตใชพอลิเมอร 1(1-0-2) 

POLYMER STRUCTURES, PROPERTIES AND APPLICATIONS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
วิชานี้มีจุดประสงคท่ีจะโยงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติ

ตาง ๆ ของพอลิเมอร รวมท้ังการประยุกตใชงาน เริ่มดวยการทบทวนวิทยาศาสตรพอลิเมอรเบื้องตน การ
จําแนกชนิดพอลิเมอรและโครงสรางของพอลิเมอรแบบตาง ๆ รวมท้ังพอลิเมอรอสัณฐาน และพอลิเมอร
ผลึก ทฤษฎีการเกิดผลึก โดยเนนปจจัยทางโครงสรางโมเลกุลตาง ๆ ท่ีมีผลตอสมบัติของพอลิเมอร 
พฤติกรรมการยืดหยุนของโมเลกุล สมบัติท่ีข้ึนกับเวลาและอุณหภูมิ ความสัมพันธ WLF ปริมาตรอิสระ 
การเปลี่ยนสถานะคลายแกว สมบัติการไหลของพอลิเมอร  เพ่ือเชื่อมโยงสูการประยุกตใชงานใน
อุตสาหกรรม 

The course aims at elucidation of polymer structure-property 
relationship including related polymer applications.  The subjects include reviews of basic 
polymer science, polymer classifications, polymer structures, e.g., amorphous and 
crystalline polymers, and crystallization theory, molecular structures affecting properties 
of polymers, viscoelastic behaviors, time-temperature dependent properties, WLF relation 
free-volume, glass transition, rheology of polymers in order to link with industry 
applications.  

 

10018422 ศาสตรและเทคโนโลยีนาโนคารบอน 1(1-0-2) 

NANOCARBON SCIENCE AND TECHNOLOGY 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
วัสดุนาโนคารบอน เชน ฟลูเลอรีน, กราฟน, คารบอนนาโนทิวบ, คารบอนนาโน

ไฟเบอร และนาโนคารบอนรูปตางๆ เทคโนโลยีการสังเคราะห; กลไกการสังเคราะห; เทคนิคการวิเคราะห; 
สมบัติทางอิเล็กทรอนิกสและทางกลศาสตร; การประยุกตใชงาน  

Nanocarbon materials such as fullerence, graphene, carbon 
nanotube, carbon nanofiber and other nanocarbons, synthesis of carbon nanomaterials, 
growth mechanisms, characterization techniques, electronic properties, mechanical 
properties, applications 
 

 

 

 

 



 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

10018423 วัสดอินทรียเชิงฟงกชัน 1(1-0-2) 

FUNCTIONAL ORGANIC MATERIALS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
เนื้อหารายวิชาเก่ียวกับเทคนิคการออกแบบการสังเคราะหสารประกอบอินทรีย

แบบเปนข้ันตอน กลยุทธการวางแผนการสังเคราะห การออกแบบโครงสรางทางโมเลกุล การเลือกและการ
เปลื่ยนแปลงหมูฟงกชันของสารประกอบอินทรีย 

Introduction to systematic methodology for synthesis, 
retrosynthetic strategy, molecular design and modify functional groups/protecting groups 
of new organic material. 

 

10018424 วัสดุนาโนคอมโพสิต 1(1-0-2) 

NANOCOMPOSITE MATERIALS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวัสดุนาโนคอมโพสิต, เซรามิกนาโนคอมโพสิต, พอลิ

เมอรนาโนคอมโพสิต, โลหะนาโนคอมโพสิต, กระบวนการเตรียมวัสดุนาโนคอมโพสิต สมบัติของนาโนคอม
โพสิต  วิธีการตรวจพิสูจนเอกลักษณเชิงโครงสราง การกระจายตัว และสมบัติ การประยุกตใชงานวัสดุนา
โนคอมโพสิต งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัสดุนาโนคอมโพสิตในปจจุบัน และทิศทางในอนาคต 

Introduction to nanocomposite material, Ceramic nanocomposite, 
Polymer nanocomposite, Metal nanocomposite, Processing of nanocomposite materials, 
Properties of nanocomposite materials, Structural and distribution characterization, 
Property characterization, Application of nanocomposite, Current Status, Trends, & Future 
Directions 

 

10018430 ชีวสารสนเทศศาสตรและการคํานวณทางชีววิทยา 1(1-0-2) 

BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
การประยุกตใชวีธีการคํานวณในการวิเคราะหและแกไขปญหาในงานวิจัยอณู

ชีววิทยา มีการใชข้ันตอนวิธีการและโปรแกรมสําหรับงานวิจัยทางดานจีโนม รวมท้ังการปฏิบัติประยุกตใช 
The application of computational methods to analyze current 

problems and solutions in molecular biology research, algorithms and programs available 
for genome research, practical application. 

 
 



 

 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

10018431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพของเซลล 1(1-0-2) 

CELLULAR BIOPROCESS TECHNOLOGY 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
เทคนิคและการประยุกตใชทางชีวเคมีและจุลชีววิทยา การเจริญเติบโตและการ

สรางผลผลิตของเซลล เทคโนโลยีของเอนไซม การหมักทางชีวภาพ วิศวกรรมเมแทบอลิก ถังปฏิกรณชีวภาพ 
การแยกและการทําผลิตภัณฑใหบริสุทธิ์ 

Techniques and applications in biochemistry and microbiology, cell 
growth and production, enzyme technology, biological fermentation, metabolic 
engineering, bioreactor, product separation and purification 

10018432 พอลิเมอรชีวภาพ 1(1-0-2) 

BIOPOLYMERS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีกระบวนการผลิต และการใช

ประโยชน ของพอลิเมอรชีวภาพ ไดแก พอลิแซคคาไรด (เชน แปง เซลลูโลสและอนุพันธของเซลลูโลส ไค
ตินและไคโตซาน) โปรตีนและพอลิเปปไทด เสนใย ยางธรรมชาติ เรซินธรรมชาติ และพอลิเมอรชีวภาพ
อ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 

Study of physical and chemical properties, processing and 
applications of biopolymers, i.e. polysaccharides (e.g. starch, cellulose and cellulose 
derivatives, chitin and chitosan), protein and polypeptide,  fibers, natural rubber, natural 
resins and other interesting biopolymers. 
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วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยฯี สจล. 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(เอกสารแนบ) 
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111 
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ภาคผนวก จ 
 

เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสตูร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

เหตุผลการขอปรับปรุงแกไข 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

ฉบับป พ.ศ. 2551 

 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1.  หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2553 

2.  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม 

 ครั้งท่ี……2……./……2555………เม่ือวันท่ี……29……กุมภาพันธ…………2555………………….. 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2555 ตั้งแตภาคเรียนที 1 

 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

 4.1 เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซ่ึงกําหนดใหทุกหลักสูตร  

  มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ  5  ป  

 4.2 เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย  และกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาใหสามารถใชในการ 

  ประกอบวิชาชีพในปจจุบัน 

4.2 เพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 

5.  สาระในการปรับปรุงแกไข 

 5.1  ปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)เชน การ
เพ่ิม Curriculum mapping 

 5.2  การเพ่ิมรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเลือกทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ดังนี้ 

หมวดวิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

10018103 การทดสอบวิเคราะหวัสดุ  
 MATERIALS CHARACTERIZATION AND TESTING 
10018107 ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลยี  

RESEARCH METHODOLOGY AND  
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY  
 



 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

10018405 โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของวัสดุ  
ELECTRONIC STRUCTURE OF MATERIALS 

10018406 นาโนเซนเซอร  
NANOSENSORS 

10018423 วัสดุอินทรียเชิงฟงกชัน  
FUNCTIONAL ORGANIC MATERIALS 

10018424 วัสดุนาโนคอมโพสิต  
NANOCOMPOSITE MATERIALS 

 

 5.3 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเลือกทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ดังนี้ 

หมวดวิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

10018100 การวิเคราะหเชิงตัวเลขทางนาโนวิทยา  
NUMERICAL ANALYSIS IN NANOSCIENCE 

10018101 ควอนตัมและนาโนเทคโนโลยี  
QUANTUM AND NANOTECHNOLOGY 

10018102 นาโนอิเล็กทรอนิกส  
NANOELECTRONICS 

10018104 วัสดุนาโน  
NANOMATERIALS 

10018105 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ  
NANOBIOTECHNOLOGY 

10018106 เทคนิคทางชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล  
TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 

หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

10018400 นาโนโฟโตนิกส  
NANOPHOTONICS 

10018401 วัสดุเซรามิกดานไฟฟาและการประยุกตใชงาน  
ELECTROCERAMIC MATERIALS AND 
APPLICATIONS 

10018402 การสรางอุปกรณระดับนาโนเมตร  
NANOFABRICATION 

10018403 เซลลสุริยะแบบโครงสรางนาโน  
NANOSTRUCTURED SOLAR CELLS 

10018404 วิทยาศาสตรพ้ืนผิว  
SURFACE SCIENCE 

10018420 การสังเคราะหพอลิเมอร  



 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

POLYMER SYNTHESES 
10018421 โครงสรางสมบัติและการประยุกตใชพอลิเมอร  

POLYMER STRUCTURES, PROPERTIES AND 
APPLICATIONS 

10018422 ศาสตรและเทคโนโลยีนาโนคารบอน  
NANOCARBON SCIENCE AND TECHNOLOGY 

10018430 ชีวสารสนเทศศาสตรและการคํานวณทางชีววิทยา  
BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY 

10018431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพของเซลล  
CELLULAR BIOPROCESS TECHNOLOGY 

10018432 พอลิเมอรชีวภาพ  
BIOPOLYMERS 

 

6.โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

 

 

ระดับปริญญาโท 

แผน ก แบบ ก1 ผูสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาปริญญาโท 

 

หมวดวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

เกณฑ
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

หมวดวิชาอ่ืนๆ *เรียน
โดยไมนับหนวยกิต* 

1.วิชาสัมมนา 

2.วิชาพ้ืนฐานดานนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลย ี

3.วิชาเลือกทางดานนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลย ี

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

3 หนวยกิต 

4 หนวยกิต 

 

 

2 หนวยกิต 

 

 

3 หนวยกิต 

4 หนวยกิต 

 

 

2 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมไม
นอยกวา 

36 36 36 

 

 



 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

 

ระดับปริญญาเอก 

แบบ 1 แผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 

แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 

หมวดวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

เกณฑ
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต ไมนอยกวา 48 หนวยกิต ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

หมวดวิชาอ่ืนๆ *เรียน
โดยไมนับหนวยกิต* 

1.วิชาสัมมนา 

2.วิชาพ้ืนฐานดานนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลย ี

3.วิชาเลือกทางดานนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลย ี

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

3 หนวยกิต 

4 หนวยกิต 

 

 

2 หนวยกิต 

 

 

3 หนวยกิต 

4 หนวยกิต 

 

 

2 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมไม
นอยกวา 

48 48 48 

แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

หมวดวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

เกณฑ
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต ไมนอยกวา 72 หนวยกิต ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

หมวดวิชาอ่ืนๆ *เรียน
โดยไมนับหนวยกิต* 

1.วิชาสัมมนา 

2.วิชาพ้ืนฐานดานนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลย ี

3.วิชาเลือกทางดานนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลย ี

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

3 หนวยกิต 

4 หนวยกิต 

 

 

2 หนวยกิต 

 

 

3 หนวยกิต 

4 หนวยกิต 

 

 

4 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมไม 72 72 72 



 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

นอยกวา 

 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2551) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ หมวดวิชาวิทยานิพนธ  

10019001-10019006   
วิทยานิพนธ THESIS   3(0-9-0) 

10018001-10018006   
วิทยานิพนธ THESIS   3(0-9-0) 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

10019007-10019015 
วิทยานิพนธ THESIS  6(0-18-0) 

10018007-10018015 
วิทยานิพนธ THESIS  6(0-18-0) 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

10019016-10019023 
วิทยานิพนธ THESIS  9(0-27-0) 

10018016-10018023 
วิทยานิพนธ THESIS  9(0-27-0) 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

10019024-10019029 
วิทยานิพนธ THESIS  12(0-36-0) 

10018024-10018029 
วิทยานิพนธ THESIS  12(0-36-0) 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

10019030-10019033 
วิทยานิพนธ THESIS  15(0-45-0) 

10018030-10018033 
วิทยานิพนธ THESIS  15(0-45-0) 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

หมวดวิชาสัมมนา หมวดวิชาสัมมนา  

10019081 สัมมนา 1     1(0-3-2) 
SEMINAR 1 

10018081 สัมมนา 1     1(0-3-2) 
SEMINAR 1 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

10019082 สัมมนา 2     1(0-3-2) 
SEMINAR 2 

10018082 สัมมนา 2     1(0-3-2) 
SEMINAR 2 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

10019083 สัมมนา 3     1(0-3-2) 
SEMINAR 3 

10018083 สัมมนา 3     1(0-3-2) 
SEMINAR 3 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

วิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและ

นาโนเทคโนโลยี 

วิชาพ้ืนฐานดานนาโนวิทยาและ

นาโนเทคโนโลยี 

 

10019100 การวิเคราะหเชิง
ตัวเลขทางนาโนวิทยา    1(1-0-2) 
NUMERICAL ANALYSIS IN 
NANOSCIENCE 

10018100 การวิเคราะหเชิง
ตัวเลขทางนาโนวิทยา    1(1-0-2) 
NUMERICAL ANALYSIS IN 
NANOSCIENCE 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

10019101 กลศาสตรควอนตัม
สําหรับนาโนเทคโนโลย ี  1(1-0-2) 
QUANTUM MACHANICS FOR 
NANOTECHNOLOGY 

10018101 ควอนตัมและนาโน
เทคโนโลย ี                1(1-0-2) 
QUANTUM AND 
NANOTECHNOLOGY 

-เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา  

10019102 นาโนอิเล็กทรอนิกส   
                              1(1-0-2) 
NANOELECTRONICS 

10018102 นาโนอิเล็กทรอนิกส   
                              1(1-0-2) 
NANOELECTRONICS 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 



 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2551) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

10019103 เคมีกายภาพ 1(1-0-2) 
PHYSICAL CHEMISTRY 

- -ยกเลิก 

 10018103 การทดสอบวิเคราะห
วัสดุ                         1(1-0-2) 
MATERIALS 
CHARACTERIZATION AND 
TESTING 

-เพ่ิมรายวิชาใหม 

10019104 วัสดุนาโน 1(1-0-2) 
NANOMATERIALS 

10018104 วัสดุนาโน  1(1-0-2) 
NANOMATERIALS 

-เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนหมวด
วิชาเลือกเปนหมวดวิชาพ้ืนฐานฯ 

10019407 การสังเคราะห 
พอลิเมอร                   1(1-0-2) 
POLYMER SYNTHESES 

- -ยกเลิก 

10019105 นาโนเทคโนโลย ี
ชีวภาพ                      1(1-0-2) 
NANOBIOTECHNOLOGY 

10018105 นาโนเทคโนโลยี 
ชีวภาพ                      1(1-0-2) 
NANOBIOTECHNOLOGY 

-เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนหมวด
วิชาเลือกเปนหมวดวิชาพ้ืนฐาน 

10019408 พอลิเมอรนาโน 
คอมโพสิต               1(1-0-2) 
POLYMER NANOCOMPOSITES 

 -ยกเลิก 

10019409 การตรวจพิสูจน
เอกลักษณวัสดุ           1(1-0-2) 
MATERIALS 
CHARACTERIZATION 

 -ยกเลิก 

10019410 การทดสอบสมบัติของ
วัสดุ                        1(1-0-2) 
TESTING OF MATERIALS 
PROPERTIES 

 -ยกเลิก 

10019411 เซลลข้ันสูงและอณู
ชีววิทยา                   1(1-0-2) 
ADVANCED CELL AND 
MOLECULAR BIOLOGY 

- -ยกเลิก 

10019413 เทคนิคทางชีววิทยา
ระดับเซลลและโมเลกุล  1(1-0-2) 
TECHNIQUES IN MOLECULAR 
AND CELLULAR BIOLOGY 

10018106 เทคนิคทางชีววิทยา
ระดับเซลลและโมเลกุล  1(1-0-2) 
TECHNIQUES IN MOLECULAR 
AND CELLULAR BIOLOGY 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 



 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2551) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

 10018107 ระเบียบวิธีวิจัยและ
จรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลย ี
                             1(1-0-2) 
RESEARCH METHODOLOGY 
AND ETHICS IN 
NANOTECHNOLOGY 

-เพ่ิมรายวิชาใหม 

วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนา

โนเทคโนโลยี 

วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนา

โนเทคโนโลยี 

 

10019401 นาโนโฟโตนิกส 
                             1(1-0-2) 
NANOPHOTONICS 

10018400 นาโนโฟโตนิกส 
                             1(1-0-2) 
NANOPHOTONICS 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

10019416 วัสดุชีวภาพและ
อวัยวะเทียม              1(1-0-2) 
BIOMATERIALS AND 
ARTIFICIAL ORGANS 

- -ยกเลิก 

10019418 วัสดุเซรามิกดานไฟฟา
และการประยุกตใชงาน  1(1-0-2) 
ELECTROCERAMIC MATERIALS 
AND APPLICATIONS 

10018401 วัสดุเซรามิกดานไฟฟา
และการประยุกตใชงาน  1(1-0-2) 
ELECTROCERAMIC MATERIALS 
AND APPLICATIONS 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

10019419 เทคโนโลยีการเคลือบ
ฟลมบางระดับนาโนเมตร 1(1-0-2) 
NANOCOATING THIN FILMS 
TECHNOLOGY 

- -ยกเลิก 

10019420 เซลลสุริยะโครงสราง
นาโน                       1(1-0-2) 
NANOSTRUCTURE SOLAR 
CELL 

10018403 เซลลสุริยะแบบ
โครงสรางนาโน           1(1-0-2) 
NANOSTRUCTURE SOLAR 
CELLS 

-เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา  

- 10018402 การสรางอุปกรณ
ระดับนาโนเมตร          1(1-0-2) 
NANOFABRICATION 

-เพ่ิมรายวิชาใหม 

10019421 ทัศนวัสดุโครงสรางนา
โนและการประยุกตใช    1(1-0-2) 
NANOSTRUCTURED OPTICAL 
MATERIALS AND 
APPLICATIONS 

- -ยกเลิก 



 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2551) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

10019422 เซลลแสงอาทิตยชนิด
ผลึกนาโนเม็ดสี            1(1-0-2) 
NANOCRYSTALLINE DYE-
SENSITIZED SOLAR CELLS 

- -ยกเลิก 

10019424 วิทยาศาสตรพ้ืนผิว 
                              1(1-0-2) 
SURFACE SCIENCE 

10018404 วิทยาศาสตรพ้ืนผิว 
                              1(1-0-2) 
SURFACE SCIENCE 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- 10018405 โครงสราง
อิเล็กทรอนิกสของวัสดุ   1(1-0-2) 
ELECTRONIC STRUCTURE OF 
MATERIALS 

-เพ่ิมรายวิชาใหม 

- 10018406 นาโนเซ็นเซอร 
                              1(1-0-2) 
NANOSENSORS 

-เพ่ิมรายวิชาใหม 

10019407 การสังเคราะห 
พอลิเมอร                  1(1-0-2) 
POLYMER SYNTHESES 

10018420 การสังเคราะห 
พอลิเมอร                  1(1-0-2) 
POLYMER SYNTHESES 

-เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนหมวด
วิชาพ้ืนฐานเปนหมวดวิชาเลือก 
 

10019417 โครงสรางสมบัติและ
การประยุกตใชพอลิเมอร 1(1-0-2) 
POLYMER STRUCTURES, 
PROPERTIES AND 
APPLICATIONS 

10018421 โครงสรางสมบัติและ
การประยุกตใชพอลิเมอร 1(1-0-2) 
POLYMER STRUCTURES, 
PROPERTIES AND 
APPLICATIONS 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

10019423 ศาสตรและเทคโนโลยี
นาโนคารบอน             1(1-0-2) 
NANOCARBON SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

10018422 ศาสตรและเทคโนโลยี
นาโนคารบอน             1(1-0-2) 
NANOCARBON SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

- 10018423 วัสดุอินทรียเชิง
ฟงกชัน                    1(1-0-2) 
FUNCTIONAL ORGANIC 
MATERIALS 

-เพ่ิมรายวิชาใหม 

- 10018424 วัสดุนาโนคอมโพสิต
                     1(1-0-2) 
NANOCOMPOSITE MATERIALS 

-เพ่ิมรายวิชาใหม 



 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2551) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

10019412 ชีวสารสนเทศศาสตร
และการคํานวณทางชีววิทยา 
                              1(1-0-2) 
BIOINFORMATICS AND 
 COMPUTATIONAL BIOLOGY 

10018430 ชีวสารสนเทศศาสตร
และการคํานวณทางชีววิทยา 
                              1(1-0-2) 
BIOINFORMATICS AND 
 COMPUTATIONAL BIOLOGY 

-เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนหมวด
วิชาพ้ืนฐานเปนหมวดวิชาเลือก 

10019414 เทคโนโลยีกระบวน 
การชีวภาพของเซลล     1(1-0-2) 
CELLULAR BIOPROCESS 
TECHNOLOGY 

10018431 เทคโนโลยีกระบวน 
การชีวภาพของเซลล     1(1-0-2) 
CELLULAR BIOPROCESS 
TECHNOLOGY 

-เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนหมวด
วิชาพ้ืนฐานเปนหมวดวิชาเลือก 
 

10019415 พอลิเมอรชีวภาพ  
                              1(1-0-2) 
BIOPOLYMERS 

10018432 พอลิเมอรชีวภาพ  
                              1(1-0-2) 
BIOPOLYMERS 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

หมวดการสอบวิทยานิพนธ 

- 
 

หมวดการสอบวิทยานิพนธ 

99100171 สอบวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท 

 
-เพ่ิมรหัสการสอบวิทยานิพนธ 
 

- 99100181 สอบวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอก 

-เพ่ิมรหัสการสอบวิทยานิพนธ 

หมวดการสอบวัดคุณสมบัติ 

- 

หมวดการสอบวัดคุณสมบัติ 

99100182 สอบวัดคุณสมบัติ 

 
-เพ่ิมรหัสการสอบวัดคุณสมบัติ 



 

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล. 
  

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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