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4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
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จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
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หลักสูตรปริญญาเอก (ปริญญาโทควบเอก)
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุงกําหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ .....3....../.....2560........
เมื่อวันที่.........28.......... เดือน........มีนาคม.......... พ.ศ. ......2560.........
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ .......4/2560.........
เมื่อวันที่........26......... เดือน......เมษายน........ พ.ศ. .....2560........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยีในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น สวทช.
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุตสาหกรรมการเคลือบ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตร
เคมี อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
(2) ครูหรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีในสถานศึกษาต่างๆ
(3) ผู้เชี่ยวชาญในการประกันและควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
(4) ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือขั้นสูงในห้องปฎิบัติการภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม
(5) ผู้ประกอบการอิสระทางด้านนาโนเทคโนโลยี
(6) ที่ปรึกษาด้านนาโนเทคโนโลยีแก่หน่วยงานต่างๆ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

1. ศ.ดร. จิติ หนูแก้ว
(3-8006-00202-82-5)
(ฟิสิกส์)

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/
สถานศึกษา/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
- D.Eng. (Material Science
and Engineering),
Nagoya University,
Japan, 2541
- วท.ม. (โซลิดสเตทฟิสิกส์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2532
- กศ.บ. (ฟิสกิ ส์),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ สงขลา, 2526
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modified based-on ion-sensitive field effect
transistor (ISFET)(2016) Surface and Coatings
Technology, 306, pp. 147-150.
-Kayunkid, N., Tammarugwattana, N., Mano,
K., Rangkasikorn, A., Nukeaw, J.
Growth and characterizations of tin-doped
nickel-phthalocyanine thin film prepared by
thermal co-evaporation as a novel
nanomaterial (2016) Surface and Coatings
Technology, 306, pp. 101-105.
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)

4

ชื่อ-นามสกุล

2. ผศ.ดร. อภิลักษณ์
เอียดเอื้อ
(3-8101-00152-86-1)
(นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/
สถานศึกษา/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
- D.Eng. (Frontier
Materials), Nagoya
Institute of Technology,
Japan, 2554
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2547
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์, 2544

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
-Sumtong, P., Eiad-Ua, A., Chalapat, K.
Nanoporous anodic aluminum oxide (AAO)
thin film fabrication with low-grade
aluminium (2016) Materials Science Forum,
872, pp. 152-156.
-Asawaworarit, P., Chollacoop, N., ViriyaEmpikul, N., Eiad-Ua, A. Effect of alkaline
activation on low grade natural kaolin for
synthesis of zeolite A (2016) Materials Science
Forum, 872, pp. 206-210.
-Jomhataikool, B., Gunpum, W., Kraithong, W.,
Viriya-Empikul, N., Eiad-Ua, A.Fantastic carbon
material for nickel/carbon support catalyst
reducing via calcination enhanced with
hydrothermal carbonization (2016) Materials
Science Forum, 872, pp. 201-205.
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ชื่อ-นามสกุล

3. ผศ.ดร. วรรณวิลัย
วิทยากร
(3-8009-00261-44-4)
(วัสดุศาสตร์)

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/
สถานศึกษา/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
- ปร.ด. (วัสดุศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2549
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2545
- วท.บ. (วัสดุศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2543

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
-Roongtao, R., Vittayakorn, N., Klysubun, W.,
Vittayakorn, W.C.Effect of Annealing Time on
the Cation Distribution in Mn Doped CoFe2O4
(2016) Ferroelectrics, 492 (1), pp. 43-53.
-Wirunchit, S., Baitahe, R., Vittayakorn, W.,
Vittayakorn, N., Maensiri, S. The effect of
zirconium on the perovskite phase formation
of barium zirconium titanate nanoparticles by
the sonochemical method (2016)
Ferroelectrics, 491 (1), pp. 54-64.
-Sutapun, M., Vittayakorn, W., Muanghlua, R.,
Vittayakorn, N. High piezoelectric response in
the new coexistent phase boundary of
0.87BaTiO3-(0.13 x)BaZrO3-xCaTiO3 (2015)
Materials and Design, 86, pp. 564-574.
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ชื่อ-นามสกุล

4. ผศ.ดร. กนกนันทน์
ภาชีรักษ์
(3-3416-00718-51-7)
(ฟิสิกส์)

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/
สถานศึกษา/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
- วท.ด. (ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี, 2551
- วท.บ. (ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
2545

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
-Pandech, N., Sarasamak, K., Limpijumnong, S.
First Principles Calculations of Structural and
Elastic Properties of Perovskite Crystals: The
Case of SrTiO3 (2016) Journal of the Chinese
Chemical Society, 63 (6), pp. 521-525.
-Chotsawat, M., Sarasamak, K., Thanomngam,
P., Limpijumnong, S., T-Thienprasert, J.
First-principles study of Bi and Al in
orthorhombic PbZrO3 (2016) Computational
Materials Science, 115, pp. 99-103.
-Pandech, N., Sarasamak, K., Limpijumnong, S.
Elastic properties of perovskite ATiO3 ; (A=Be,
Mg, Ca, Sr, and Ba) and PbBO3 ; (B=Ti, Zr, and
Hf): First principles calculations (2015) Journal
of Applied Physics, 117 (17), art. no. 174108
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ชื่อ-นามสกุล

5. ผศ.ดร. นวพันธ์
ขยันกิจ
(3-1005-00056-13-1)
(นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/
สถานศึกษา/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
- Ph.D. (Physics and
Chemistry Physics),
Strasbourg University,
France, 2555
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2549
- วท.บ. (ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
-Kayunkid, N., Tammarugwattana, N., Mano,
K., Rangkasikorn, A., Nukeaw, J.
Growth and characterizations of tin-doped
nickel-phthalocyanine thin film prepared by
thermal co-evaporation as a novel
nanomaterial
(2016) Surface and Coatings Technology, 306,
pp. 101-105.
-Kayunkid, N., Rangkasikorn, A., Saributr, C.,
Nukeaw, J.
Growth and characterizations of tin doped
zinc-phthalocyanine prepared by thermal coevaporation in high vacuum as a
nanomaterial
(2016) Japanese Journal of Applied Physics,
55 (2), art. no. 02BB12,
-Fischer, F.S.U., Kayunkid, N., Trefz, D.,
Ludwigs, S., Brinkmann, M.
Structural Models of
Poly(cyclopentadithiophene- alt benzothiadiazole) with Branched Side Chains:
Impact of a Single Fluorine Atom on the
Crystal Structure and Polymorphism of a
Conjugated Polymer (2015) Macromolecules,
48 (12), pp. 3974-3982.
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)

8

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
นั บ ตั้ง แต่ โ ลกเข้ า สู่ ยุ ค ที่ เ รี ย กว่ า โลกาภิ วัต น์ สั งคมโลกมี ค วามก้ า วหน้า ทางเทคโนโลยีด้ า นต่ าง ๆ
มากมาย และนาโนเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีในยุคนี้ที่จะมีความเกี่ยวพันไปถึงอนาคต ดังนั้น
แนวโน้มในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดและจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้การ
วางแผนหลักสูตรจึงต้องคํานึงถึงแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีทางนาโนเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยทั่วไปในขณะนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นไปในลักษณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมปรับตัวไม่ทัน เพราะเป็น
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างความต้องการทางวัตถุกับ
ทางจิตใจ
ที่มีผลทําให้ผู้คนต้องพึ่งพากันเองและร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ มาเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีแต่ความต้องการทางวัตถุและการเป็นปัจเจกบุคคล แล้วสร้างค่านิยมทาง
วัฒนธรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานและพลังงานธรรมชาติ
ผลที่เห็นในปัจจุบันก็คือการใช้
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตผลิตผลทางเศรษฐกิจจนเกินความจําเป็น ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่พอจะเหลือไว้ให้คนในรุ่นหลังๆ ได้ดํารงอยู่อย่างราบรื่นนั้นหมดสิ้นไปโดยไม่
จําเป็น ด้วยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรทางด้านนาโนเทคโนโลยีจะคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นจึง
เน้นไปที่องค์ความรู้ที่จะนําไปผลิตบุคลากรสาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทั้ง
ทางทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้นาโนเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่จะทําให้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นกว่าเดิม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม ทําให้มีความจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านนาโนให้เป็นที่ยอมรับและรองรับการแข่งขันทางเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม ที่มีต่อพันธกิจของสถาบันมุ่งมั่นให้การศึกษาพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องและการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมและดํารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจําเป็นและเพิ่มความสําคัญเป็นลําดับมากขึ้น
ต่อการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเน้นการวิจัยเป็นหลักเพื่อผลิตบุคลากรที่มี
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาสาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาเสริมสร้างและ
สะสมองค์ความรู้ด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์เพื่อ
ประยุกต์ในการใช้งานต่างๆ ได้ และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาหลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เพื่อผลิตบุคลากรวิทยาศาสตร์ สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
การวิจัยและพัฒนาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญวิทยาการชั้นสูง ที่นํามาซึ่งการค้นคว้า
และพั ฒ นาวิ ท ยาการใหม่ ๆ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประเทศในด้ า นงานวิ จั ย และพั ฒ นาให้
กว้างขวาง มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ยิ่งขึ้น
1.2 ความสําคัญ
นาโนเทคโนโลยีเป็นวิทยาการแขนงใหม่ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่ง
ต้องอาศัยการบูรณาการศาสตร์ความรู้ในหลายด้าน นาโนเทคโนโลยีจึงได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติ แต่ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใหม่นี้เป็นจํานวนมาก หลักสูตรจึงมี
ความสําคัญโดยตรงต่อการรองรับการพัฒนาของประเทศทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี และได้เน้น
การพัฒนาวิจัยแบบบูรณาการโดยอาศัยความร่วมมือของคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ จากคณะอื่นๆ ในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในศาสตร์สาขาต่างๆ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 หลักสูตรเน้นการวิจัยเป็นหลัก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาสาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
1.3.2 พัฒนา เสริมสร้าง และสะสมองค์ความรู้ด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศไทยเพื่อให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ และประยุกต์ในการใช้งานต่างๆ ได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มมี าตรฐาน
ไม่ต่ํากว่าที่ สกอ.กําหนด

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรในระดับสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ ในการใช้บัณฑิตของสถาน
กับความต้องการของตลาดและ
ประกอบการ
การเปลี่ยนแปลงด้านนาโนวิทยา และทิศทางของหน่วยงานต่างๆ
- ติดตามความพึงพอใจของผู้จ้าง - ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
และนาโนเทคโนโลยี
ความสามารถในการทํางานของ
งานที่รับนักศึกษาที่ได้สําเร็จ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี
การศึกษาเข้าทํางาน
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ - สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
งานวิจัยสู่ระดับสากลและ
สอนและบริการวิชาการให้มี
อุตสาหกรรม
ประสบการณ์จากการนําความรู้
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
ทางนาโนวิทยาและนาโน
การสอนให้ทํางานบริการ
เทคโนโลยีไปปฏิบัติงานจริง
วิชาการแก่องค์กรภายนอก

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติและปริมาณผลงานวิจัยที่
พัฒนาถึงระดับอุตสาหกรรม
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์
ในหลักสูตร

3. ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
หลักสูตรได้กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษาไว้โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและคุณลักษณะของผู้จบการศึกษาที่พึงประสงค์สอดคล้องกับบริบทของสถาบันเป็นหลัก โดยบัณฑิต
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์พื้นฐานแบบบูรณาการ และความเข้าใจการเชื่อมโยงของหลักการ
ของนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีต่อปรากฏการณ์และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน สามารถคิดอย่างเป็น
ระบบและวิเคราะห์ด้วยเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของนาโนเทคโนโลยี ตระหนั กถึงความปลอดภั ยและผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของการนํานาโนเทคโนโลยีไปใช้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้ สามารถทําให้ตนเองเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และรู้จักพัฒนาทักษะตนเองในด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อวิทยาการใหม่เสมอ

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาโดยสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ
ข้อกําหนดต่างๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
หรือเป็นไปตามประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
การรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 4) และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) คุณสมบัติ
เพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตรมีดังนี้
ระดับปริญญาเอก
1.เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยี
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันที่โอนมาจากหลักสูตรอื่น
2.เป็นผู้ สํ า เร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีเกีย รตินิ ย มอั นดับ 1 ทางวิ ท ยาศาสตร์ วิศ วกรรมศาสตร์
นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง
3.หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1 หรือ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร
4.ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 4)
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)

13

5. ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่เป็น
ที่ยอมรับตามเกณฑ์ ดังนี้
5.1 กรณีที่รับผู้สมัครเข้าศึกษาได้และไม่ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
(1) TOEFL Paper Based
ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
(2) TOEFL Computer Based
ตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป
(3) TOEFL Internet Based
ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป
(4) IELTS
ตั้งแต่ 5.0 คะแนนขึ้นไป
(5) CU-TEP
ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
5.2 กรณี ที่ รับผู้ ส มั ค รเข้า ศึ ก ษาได้ แ ต่ต้อ งศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิ ชาตามที่ส ถาบั น
กําหนด
(1) TOEFL Paper Based
ตั้งแต่ 450 - 499 คะแนน
(2) TOEFL Computer Based
ตั้งแต่ 133 - 172 คะแนน
(3) TOEFL Internet Based
ตั้งแต่ 45 - 60 คะแนน
(4) IELTS
ตั้งแต่ 4.0 - 4.9 คะแนน
(5) CU-TEP
ตั้งแต่ 45 - 59 คะแนน
5.3 กรณีที่มีระดับคะแนนต่ํากว่าที่กําหนดในข้อ 5.2 จะไม่รับสมัครเข้าศึกษา
ผลสอบตามวรรคหนึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบผ่าน โดยผู้สมัครเข้าศึกษาต้องยื่นผลสอบ
นี้ในวันที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
1.เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างวิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ นาโนวิ ท ยา
นาโนเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันด้วย จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาโท
ทางวิ ท ยาศาสตร์ วิศ วกรรมศาสตร์ นาโนวิ ท ยา นาโนเทคโนโลยี หรื อสาขาวิ ช าที่สั ม พั นธ์ กัน ที่ โ อนมาจาก
หลักสูตรอื่น
2.หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร
3.ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 4)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
ผู้เข้าศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาตรี
จํานวนนักศึกษา



ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
ผู้เข้าศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาโท
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2560
15
15
-

2560
5
5
-

2561
15
15
30
15

ปีการศึกษา
2562
15
15
30
15

2563
15
15
30
15

2564
15
15
30
15

2561
5
5
10
-

ปีการศึกษา
2562
5
5
5
15
5

2563
5
5
5
15
5

2564
5
5
5
15
5

2561
2
2
4
-

ปีการศึกษา
2562
2
2
2
6
-

2563
2
2
2
2
8
-

2564
2
2
2
2
2
10
2

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
ผู้เข้าศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาตรี


จํานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2560
2
2
-
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ

ค่าบํารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2560

2561

2562

2563

2564

1,540,000
1,540,000

3,080,000
3,080,000

3,570,000
3,570,000

3,710,000
3,710,000

3,850,000
3,850,000

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

3,165,260

3,355,180

3,556,500

3,769,890

3,996,090

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3,000,000
(ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 412,500
รวม (ก)
6,577,760
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
561,710

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

412,500
6,767,680

412,500
6,969,000

412,500
7,182,390

412,500
7,408,590

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

รวม (ก) + (ข)
7,139,470 7,267,680 7,469,000 7,682,390
จํานวนนักศึกษา
55
55
55
55
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
129,809
132,140
135,800
139,680
ประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ เฉลี่ย 160,227 บาท/คน/ปี

7,908,590
55
143,793

หมวดเงิน

2563

2564

ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

รวม (ข)

561,710
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด
กระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.1.1 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
สําหรับผู้ที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.1.2 ระดับปริญญาเอก แบบ 1
แบบ 1.1 สําหรับผู้ที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สําหรับผู้ที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
ข. หมวดวิชาสัมมนา
ค. หมวดวิชาพื้นฐานด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ง. หมวดวิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

36 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
12 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

3.1.2.1 ระดับปริญญาเอก
แบบ 1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาสัมมนา
3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาพื้นฐานด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
12 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
12 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)

17

แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
72 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาสัมมนา
3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาพื้นฐานด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
12 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
12 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (THESIS COURSE)
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
10017001
วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
THESIS
ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
10017002
วิทยานิพนธ์
THESIS

48(0-144-0)

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
10017003
วิทยานิพนธ์
72(0-216-0)
THESIS
หมวดวิชาสัมมนา (SEMINAR COURSE) *เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต*
10017081
10017082
10017083

สัมมนา 1
SEMINAR 1
สัมมนา 2
SEMINAR 2
สัมมนา 3
SEMINAR 3

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
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หมวดวิชาพื้นฐานด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
(FUNDAMENTAL SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY)
*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต*
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10017100
ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY AND
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY
10017101
ทฤษฎีควอนตัมสําหรับวิทยาศาสตร์นาโน
3(3-0-6)
QUANTUM THEORY FOR NANOSCIENCE
10017102
วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน
3(3-0-6)
MATERIALS SCIENCE AND NANOMATERIALS
10017103
เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์นาโน
3(3-0-6)
THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE
หมวดวิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
(ELECTIVE SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY)
*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต*
10017400
นาโนโฟโตนิกส์
NANOPHOTONICS
10017401
วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกและการประยุกต์ใช้งาน
ELECTROCERAMIC MATERIALS AND
APPLICATIONS
10017402
การสร้างอุปกรณ์ระดับนาโนเมตร
NANOFABRICATION
10017403
เซลล์สุริยะแบบโครงสร้างนาโน
NANOSTRUCTURED SOLAR CELLS
10017404
วิทยาศาสตร์พื้นผิว
SURFACE SCIENCE
10017405
โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ
ELECTRONIC STRUCTURE OF MATERIALS
10017406
นาโนเซนเซอร์
NANOSENSORS
10017407
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับวิศวกรรมวัสดุ
ELECTROMAGNETIC THEORY FOR MATERIAL
ENGINEERING

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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10017408
10017409
10017410
10017420
10017421
10017422
10017423
10017424
10017425
10017430
10017431
10017432
10017433
10017434
10017435

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและจําลองแบบทางนาโนวิทยา
NUMERICAL ANALYSIS AND SIMULATION IN
NANOSCIENCE
นาโนอิเล็กทรอนิกส์
NANOELECTRONICS
การทดสอบวิเคราะห์วัสดุ
MATERIALS CHARACTERIZATION AND TESTING

3(3-0-6)

การสังเคราะห์พอลิเมอร์
POLYMER SYNTHESIS
โครงสร้าง สมบัติ และการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์
POLYMER STRUCTURES, PROPERTIES AND
APPLICATIONS
ศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนคาร์บอน
NANOCARBON SCIENCE AND TECHNOLOGY
วัสดุอินทรีย์เชิงฟังก์ชัน
FUNCTIONAL ORGANIC MATERIALS
วัสดุนาโนคอมโพสิต
NANOCOMPOSITE MATERIALS
วัสดุรูพรุนนาโนเมตรและการประยุกต์ใช้
NANOPOROUS MATERIALS AND APPLICATIONS

3(3-0-6)

ชีวสารสนเทศศาสตร์และการคํานวณทางชีววิทยา
BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY
เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพของเซลล์
CELLULAR BIOPROCESS TECHNOLOGY
การผลิตวัสดุชีวภาพ
BIOMATERIAL MANUFACTURING
ระบบและอุปกรณ์นาโนชีวภาพ
NANOBIODEVICES AND SYSTEM
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
NANOBIOTECHNOLOGY
เทคนิคในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวการแพทย์
TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY AND BIOMEDICAL
INDUSTRY

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ความหมายของรหัสประจํารายวิชา
รหัสวิชาที่ใช้ กําหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก
รหัสตัวที่ 1,2

ได้แก่เลข

10

หมายถึง

รหัสตัวที่ 3,4

ได้แก่เลข

01

หมายถึง

รหัสตัวที่ 5
รหัสตัวที่ 6,7,8

ได้แก่เลข

7

หมายถึง
หมายถึง

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
สาขาวิชานาโนวิทยาลัยและนาโน
เทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ลําดับที่ของรายวิชา

ความหมายของรหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชาที่ใช้ กําหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก
รหัสตัวที่ 1,2
รหัสตัวที่ 3,4

ได้แก่เลข
ได้แก่เลข

99
10

หมายถึง
หมายถึง

รหัสตัวที่ 5,6

ได้แก่เลข

01

หมายถึง

รหัสตัวที่ 7
รหัสตัวที่ 8

ได้แก่เลข

8

หมายถึง
หมายถึง

รหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
สาขาวิชานาโนวิทยาลัยและนาโน
เทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษา
การสอบ
1 วิทยานิพนธ์
2 การสอบวัดคุณสมบัติ
3 การสอบประมวลความรู้
4 การผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017001
10017100
10017101

วิทยานิพนธ์
THESIS
ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลยี
RESEARCH METHODOLOGY AND
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY
ทฤษฎีควอนตัมสําหรับวิทยาศาสตร์นาโน
QUANTUM THEORY FOR NANOSCIENCE
รวม

9(0-27-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017001
10017102
10017103
10017081

วิทยานิพนธ์
THESIS
วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน
MATERIALS SCIENCE AND NANOMATERIALS
เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุนาโน
THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE
สัมมนา 1
SEMINAR 1
รวม

9(0-27-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
1(0-3-2)
ไม่นับหน่วยกิต
9

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)

22

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017001
10017xxx
10017xxx
10017082

วิทยานิพนธ์
THESIS
วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
สัมมนา 2
SEMINAR 2
รวม

9(0-27-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
1(0-3-2)
ไม่นับหน่วยกิต
9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017001

วิทยานิพนธ์
THESIS
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ

9(0-27-0)
9
36

- นับหน่วยกิตเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ์
- วิชาวิทยานิพนธ์หากนักศึกษามีความประสงค์ลงหน่วยกิตจํานวนมากกว่าแผนการศึกษา
(ไม่เกิน 15 หน่วยกิต) กําหนดให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อสํานักทะเบียนและประมวลผลโดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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3.1.4.2 ระดับปริญญาเอก
แบบ 1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017002
10017100
10017101

วิทยานิพนธ์
THESIS
ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลยี
RESEARCH METHODOLOGY AND
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY
ทฤษฎีควอนตัมสําหรับวิทยาศาสตร์นาโน
QUANTUM THEORY FOR NANOSCIENCE
รวม

9(0-27-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017002
10017102
10017103
10017081

วิทยานิพนธ์
THESIS
วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน
MATERIALS SCIENCE AND NANOMATERIALS
เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุนาโน
THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE
สัมมนา 1
SEMINAR 1
รวม

9(0-27-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
1(0-3-2)
ไม่นับหน่วยกิต
9

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017002
10017xxx
10017xxx
10017082

วิทยานิพนธ์
THESIS
วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
สัมมนา 2
SAMINAR 2
รวม

9(0-27-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
1(0-3-2)
ไม่นับหน่วยกิต
9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017002
10017xxx
10017xxx

วิทยานิพนธ์
THESIS
วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
รวม

9(0-27-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
9

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017002
10017083

วิทยานิพนธ์
THESIS
สัมมนา 3
SEMINAR 3

6(0-18-0)
1(0-3-2)
ไม่นับหน่วยกิต
6

รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017002

วิทยานิพนธ์
THESIS
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ

6(0-18-0)
6
48

- นับหน่วยกิตเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ์
- วิชาวิทยานิพนธ์หากนักศึกษามีความประสงค์ลงหน่วยกิตจํานวนมากกว่าแผนการศึกษา
(ไม่เกิน 15 หน่วยกิต) กําหนดให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อสํานักทะเบียนและประมวลผลโดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017003
10017100
10017101

วิทยานิพนธ์
THESIS
ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลยี
RESEARCH METHODOLOGY AND
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY
ทฤษฎีควอนตัมสําหรับวิทยาศาสตร์นาโน
QUANTUM THEORY FOR NANOSCIENCE
รวม

9(0-27-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017003
10017102
10017103
10017081

วิทยานิพนธ์
THESIS
วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน
MATERIALS SCIENCE AND NANOMATERIALS
เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุนาโน
THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE
สัมมนา 1
SEMINAR 1
รวม

9(0-27-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
1(0-3-2)
ไม่นับหน่วยกิต
9

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017003
10017xxx
10017082

วิทยานิพนธ์
THESIS
วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
สัมมนา 2
SEMINAR 2
รวม

9(0-27-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
1(0-3-2)
ไม่นับหน่วยกิต
9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017003
10017xxx
10017083

วิทยานิพนธ์
THESIS
วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
สัมมนา 3
SEMINAR 3
รวม

9(0-27-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
1(0-3-2)
ไม่นับหน่วยกิต
9

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017003
10017xxx

วิทยานิพนธ์
THESIS
วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
รวม

6(0-18-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017003
10017xxx

วิทยานิพนธ์
THESIS
วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
รวม

6(0-18-0)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
6

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017003

วิทยานิพนธ์
THESIS

6(0-18-0)
รวม

6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017003

วิทยานิพนธ์
THESIS

6(0-18-0)
รวม

6

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017003

วิทยานิพนธ์
THESIS

6(0-18-0)
รวม

6

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

10017003

วิทยานิพนธ์
THESIS
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ

6(0-18-0)
6
72

- นับหน่วยกิตเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ์
- วิชาวิทยานิพนธ์หากนักศึกษามีความประสงค์ลงหน่วยกิตจํานวนมากกว่าแผนการศึกษา
(ไม่เกิน 15 หน่วยกิต) กําหนดให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อสํานักทะเบียนและประมวลผลโดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ค)

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
1. ศ.ดร.จิติ หนูแก้ว
(3-8006-00202-82-5)

2. ผศ.ดร.อภิลักษณ์
เอียดเอือ้
(3-8101-00152-86-1)

3. ผศ.ดร.วรรณวิลัย
วิทยากร
(3-8009-00261-44-4)

4. ผศ.ดร. กนกนันทน์
ภาชีรักษ์
(3-3416-00718-51-7)

5. ผศ.ดร.นวพันธ์
ขยันกิจ
(3-1005-00056-13-1)

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/
ปีทสี่ ําเร็จการศึกษา
- D.Eng. (Material Science and
Engineering), Nagoya, University, Japan,
2541
- วท.ม. (โซลิดสเตทฟิสิกส์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
- กศ.บ. (ฟิสิกส์),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา, 2526
- D.Eng. (Frontier Materials), Nagoya
Institute of Technology, Japan, 2554
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2547
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
- ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2551
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2545
- วท.บ. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2543
- วท.ด. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
2551
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545

- Ph.D. (Physics and Chemistry Physics)
Strasbourg University, France, 2555
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล,2546

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
- Quantum well devices
- Organic semiconductors
- Nanoelectronics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Nanoporous materials
- Catalyst for Environmental and
Energy Applications
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Electroceramic materials and
nanocomposites
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- First-principles calculations of
materials
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Control polymer crystallization
for selective applications
- Fabrication and
Characterizations of organic
optoelectronic devices
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
1. รศ.ดร. วิษณุ เพชรภา - ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- M.S. (Laser Physics)
Central Florida University, USA.
- วท.บ. เกียรตินิยม (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผศ.ดร. ปิติพร
- Ph.D. (Applied Physics), Royal
ถนอมงาม
Melbourne Institute of Technology
University, Australia
- M.Eng.Sc. (System and Control),
The University of New South Wales
UNSW, Australia
- วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. ผศ.ดร. เบญจพล ตันฮู้ - ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. ผศ.ดร. ทุติยาภรณ์
- ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
ทิวาวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
- Optics and lasers
- Quantum well devices
- Optical characterization tools
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Computational physics
- Nuclear physics
- Solid state physics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

1. งานวิจัย
- Quantum well devices
- Organic semiconductors
- Nanoelectronics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

1. งานวิจัย
- Nanocoating & fabrication
- Advanced characterization
- Nanoelectronics devices
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
5. รศ.ดร. กนกพร
- Dr. Pharm. Sc. (Molecular Biology
สมพรไพลิน
and Biotechnology)
Chiba University, Japan
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. เกียรตินิยม (เกษตรศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. ผศ.ดร. วินัดดา
- Ph.D. (Engineering)
วงศ์วิริยะพันธ์
Osaka University, Japan
- M.S. (Engineering)
Osaka University, Japan
- B.S. (Engineering)
Osaka University, Japan
7. ผศ.ดร. ดารินี
- ปร.ด. (เคมี)
พรหมโยธิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ผศ.ดร. สุธี ชุติไพจิตร

- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9. ผศ.ดร.วณิชยา
- ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี),
เมฆประสาท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
- Cloning and functional analysis of
gene involved in falconoid
biosynthesis
- Plant transformation technique
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Controlled synthesis and device
application of carbon nanotubes
- Advanced characterization of
nanostructures
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Molecular modeling
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.งานวิจัย
- Phytochemistry
- Nano biotechnology
- Plant metabolism
- Plant tissue culture
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Photoluminescence material from
ZnAl2O4 nanomaterial by transition
metal and lanthanide ion doping
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
10. ดร.ทศพล
- Ph.D. (Chemistry), Oregon State
เมลืองนนท์ University, USA
- วท.ม. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Two dimensional materials
- Soft chemisty
- Catalysis
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
11. ดร.นงลักษณ์
- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ),
หวงกําแหง มหาวิทยาลัยมหิดล
- Biosensors
- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยนเรศวร
- Surface chemistry
- Protein chip
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
12. ดร.ขัตติยา
- Ph.D. (Engineering Physic
ชลาพัฒน์
Nanoscience), Aalto University,
- Ferromagnetic resonance in ε-Co
Finland
magnetic composites
- วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. ตําราเรียน - วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
13. ดร.สากล
- Ph.D. (Applied Chemistry), Nagoya
ระหงษ์
University, Japan
- Microfluidic
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยี - Nanomaterials
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ตําราเรียน - วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยี 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14. ดร.กนกทิพย์
- ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี)
บุณยรัตกลิน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร
- วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. ดร.กิตติพงศ์
- ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
อํานวยสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

1. งานวิจัย
- Probing the Catalytic Mechanism
Involved in the Isocitrate Lyase:
Hybrid QM/MM Calculations
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. งานวิจัย
- Computational Material Design
- Solar Cell Material Simulation
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
16. ดร.มยุรี
- วท.ด. (เคมี)
พลเยี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

17. ผศ.ดร.กรกช
อ่อนละออ

- ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
- Molecular Interactions on Surface
- Alternative Energy Materials and
Surface Science
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.งานวิจัย
- Thin film technology and
nanomaterials
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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3.2.3 อาจารย์์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
1. ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล

2. ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย

3. ดร.อรรณพ คล้ําชื่น

4. ดร.ชัญชณา ธนชยานนท์

5.ผศ.ดร.ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

สถานทีท่ ํางาน

- D.Eng. (Chemical Engineering),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.Sc. (Chemical Engineering),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- B.Eng (Chemical Engineering),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. (Materials Science),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
- Ph.D. Sc. (Chemistry), Osaka
University, Japan
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- Ph.D. (Electronic Materials),
Imperial College, England
- B.Eng (Materials Science and
Engineering), Imperial College,
England
- D.Eng. (Materials Science and
Engineering), Tokyo Institute of
Technology, Japan
- วท.ม.(เทคโนโลยีเซรามิก),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วท.บ.(เคมี),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
สกว.

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อ
มาตรฐานและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ,
สวทช.

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ

ภาควิชาวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ชื่อ-นามสกุล
6.ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์

7.ดร.มติ ห่อประทุม

8.ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล

9.ดร.ธนาวดี เดชะคุปต์

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
- Ph.D.Energy Science
(Foundamental of Energy
Science),Kyoto University
- M.Sc. Energy Science
(Foundamental of Energy
Science),Kyoto University
- B.Eng.Plastic Technology
(กว.วิศวอุตสาหกรรม),สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
- วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ),สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- Ph.D.(Materials Science and
Engineering),The Pensylvania State
University
- วิทยาศาสตมหาบัณฑิต(เทคโนโลยี
เซรามิก),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตบัณฑิต(เซรามิกและวัสดุ
ศาสตร์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานทีท่ ํางาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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ชื่อ-นามสกุล
10.ดร.สุพล มนะเกษตรธาร

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
- Ph.D.(Mechanical Engineering),
University of Wisconsin, Madison,
USA
- M.S.(Mechanical Engineering),
University of California, Berkeley,
USA
- วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานทีท่ ํางาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีห่งชาติ

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิจัยเป็นไปตามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในแต่ละหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
มีผลงานวิจัยทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ และปฏิบัติงานได้เป็นที่พึงพอใจของนักวิจัยใน
หน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัยนาโนฯ
4.2. ช่วงเวลา
เป็นไปตามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
เป็นไปตามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
เป็ นไปตามข้ อบั งคั บสถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณทหารลาดกระบั งว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ กําหนดให้มีการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ และสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติก่อนจึงจะสอบวิทยานิพนธ์ได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
1) มีผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
2) มี ผ ลงานที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับ 1 เรื่อง
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ระดับปริญญาเอก แบบ 1
1) มีผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
2) ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
3) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ อย่างน้อยได้ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้ อมู ลขององค์ กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และต้องมีค่ าดัชนีอ้างอิงที่มี
คณะกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
5.3 ช่วงเวลา
ตลอดปีการศึกษา
5.4 จํานวนหน่วยกิต
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
สําหรับผู้ที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ระดับปริญญาเอก แบบ 1
แบบ 1.1 สําหรับผู้ที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สําหรับผู้ที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
กําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เพื่อให้คําปรึกษาและ
คําแนะนําในงานวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 3.) และจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้า
ของงานวิจัยอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการนําเสนองานวิจัยในรายวิชาสัมมนา 2 และวิชาสัมมนา 3
5.6 กระบวนการประเมินผล
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
1) การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
2) การสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอย่ า งน้ อ ย 1 คน โดยแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกเป็ น ประธาน
กรรมการ
3) มีผลงานวิจัยผ่านตามเกณฑ์ในข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 12)
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ระดับปริญญาเอก แบบ 1
1) การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
2) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค ณะกรรมการจํ า นวน 5 คน ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกอย่ า งน้ อ ย 1 คน โดยแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกเป็ น ประธาน
กรรมการ
3) ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ โดยจะทําการสอบวัดความรู้ในเนื้อหาของวิชาพื้นฐานด้านนา
โนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ภายใน 4 ภาคการศึกษาแรก
4) มีผลงานวิจัยผ่านตามเกณฑ์ในข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 12)

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1)

2)

3)
4)

คุณลักษณะพิเศษ
มี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่
ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ แ ละโทษของนาโน
เทคโนโลยี ตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย และ
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการนํานา
โนเทคโนโลยีไปใช้
มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์พื้นฐานแบบ
บู ร ณาการและความเข้ า ใจการเชื่ อ มโยงของ
หลักการของนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีต่อ
ปรากฏการณ์และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
คิ ด อย่ า งเป็ น ระบบและวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเหตุ ผ ล มี
ความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์
สามารถนํ า เสนอค้ น คว้ า นํ า เสนอข้ อ มู ล และ
สื่ อ สารอย่ า งถึ ง เป้ า หมายโดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ
บรรยายพร้ อ มยกตั ว อย่ า งกรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวการความปลอดภัยของ
วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ความรับผิดชอบด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อสังคม และการโฆษณาชวนเชื่อของ
สินค้าซึ่งอ้างสมบัติพิเศษของนาโนเทคโนโลยี
จัด สอนวิ ช าพื้ น ฐานและวิช าเลื อ กด้ า นนาโนวิ ท ยา
และนาโนเทคโนโลยี
การนําเสนอความก้าวหน้าและสรุปผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การกํากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
การนําเสนอความก้าวหน้าและสรุปผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการนําเสนอรายงานกลุ่ม และการ
อภิปรายกลุ่ม

5) มี ความเป็ นผู้ นํ า และผู้ ตามในการทํางานเป็นที ม มีมอบหมายกิจกรรมกลุ่มและการอภิปรายกลุ่ม
และเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและ
ศักยภาพของตน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และเคารพในความคิดและสิทธิทางปัญญาของผู้อื่นและ
ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของนาโนเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) ส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติตามหลักความปลอดภัยและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการ
นํานาโนเทคโนโลยีไปใช้ รวมทั้งให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนํานาโนเทคโนโลยีไปใช้ได้
อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม
3) สามารถประมวลปั ญ หา และจั ดการปัญ หาที่เกิ ดขึ้น โดยคํ านึ งถึ งความถูกต้องทางคุณ ธรรม
จริยธรรม และวิชาการประกอบกัน
4) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวการความปลอดภัยของ
วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม และการโฆษณาชวนเชื่อ
ของสินค้าซึ่งอ้างสมบัติพิเศษของนาโนเทคโนโลยี
2) อภิปรายกลุ่ม
3) กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
4) บทบาทสมมติ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) ประเมินผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มอบหมาย โดยสังเกตพฤติกรรมและการบริหารจัดการภายในกลุ่ม
4) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
5) ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) สามารถวิเคราะห์ปัญหา จัดการความรู้ และถ่ายทอดความรู้ รู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง อธิบาย
ความสําคัญ เข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ ทางนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
และประยุกต์ใช้ขั้นสูง
2) เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านนาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
3) สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีที่มีความสําคัญต่อสังคม
และประเทศชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) สอนด้วยกิจกรรมภาคปฏิบัติ การปฏิบัติงานวิจัย และศึกษาด้วยตนเอง
2) บรรยายเนื้ อ หาเสริ ม และยกตั ว อย่ า งที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ความรู้ เ ดิ ม หรื อ ปรากฏการณ์ ใ น
ชีวิตประจําวันเพื่อดึงความสนใจ
3) สอนโดยใช้ปัญหาคิดวิเคราะห์ และวิเคราะห์กรณีศึกษา
4) มีกิจกรรมเสริมความเข้าใจด้วยการอภิปราย การให้ผู้เรียนตั้งคําถาม กิจกรรมกลุ่ม และ
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน
5) มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเองตามหัวข้อที่กําหนดเพื่อนํามาสรุปรายงานและนําเสนอ
มีการวัดและประเมินต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2) วิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของผู้เรียน การรู้จักตั้งคําถาม
3) นําเสนอรายงานสรุปจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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4) วิเคราะห์กรณีศึกษา
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิด วิเคราะห์ พัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แก้ไข และจัดการปัญหาทางนาโนวิทยาและ
นาโนเทคโนโลยี ด้วยการวิจัยขั้นสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ
2) สามารถบูรณการแนวคิดจากสาขาอื่นและประยุกต์ แก้ปัญหา สังเกต ตั้งคําถาม ประเมิน
คุณภาพบูรณการ พัฒนาความรู้ ทางนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
แนวคิดหรือแนวปฏิบัติ หรือนําไปใช้ได้อย่างมีนัยสําคัญ
3) สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างเป็นปัจจุบัน
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) อภิปรายกลุ่ม การมอบหมายให้นักศึกษาทํากิจกรรมกลุ่ม และนําเสนอผลการศึกษา
2) การเสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดในห้องเรียน
3) วิเคราะห์กรณีศึกษาและตัวอย่างในชีวิตประจําวัน
4) การให้ผู้เรียนรู้จักตั้งคําถาม
5) การนําเสนอความก้าวหน้าและสรุปผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องภายใต้การกํากับดูแลโดยอาจารย์
ที่ปรึกษา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) วิเคราะห์กรณีศึกษาและตัวอย่างในชีวิตประจําวัน
2) วิเคราะห์จากพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การรู้จักตั้งคําถาม
3) การประเมินกิจกรรมกลุ่ม
4) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
1) แสดงความเห็ น และมี ค วามเห็ น และเป็ น ผู้ นํ า ที่ ดี ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ และสามารถให้
คําแนะนําและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
2) ร่วมรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จัดอภิปรายกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2) มอบหมายงานรายบุคคล และการมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นงานการค้นคว้าด้วยตนเอง
การนําเสนอรายงาน
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2.4.3 . กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของตนเอง และผู้ร่วมงานในกิจกรรมกลุ่ม
2) รายงานกลุ่มและรายงานบุคคลที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีมและการบริหารจัดการ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้
2) ค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่สําคัญและซับซ้อน สามารถสรุปและเสนอวิธีแก้ไขได้อย่างตรง
ประเด็นด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
3) สามารถสื่อสารทางวิชาการต่อบุคคลหลากกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในนําเสนอผลงานทางวิชาการ ต่อบุคคลหลากกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานรายบุ ค คลและกิ จ กรรมกลุ่ ม ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง ระบบ
สารสนเทศของห้องสมุด ทางอินเทอร์เน็ต สื่อการสอน e-learning และรายงานผล โดยเน้น
การนําตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง
2) การวิเคราะห์ความเชื่อถือของแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
3) การนําเสนอโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินรายงานบุคคลและกิจกรรมกลุ่มซึ่งมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและ
การวิเคราะห์สรุปข้อมูลเชิงตัวเลขและเชิงสถิติ
2) การนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการคํานวณ และการวิเคราะห์
เชิงสถิติ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

1. มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการ
วิช าชีพ และเคารพในความ คิ ด
และสิทธิทางปัญญาของผู้อื่นและ
ตระหนั ก ถึ ง ประโยชน์ แ ละโทษ
ของนาโนฯ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติตาม
ห ลั ก ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ มของการนํ า นาโน
เทคโนโลยีไปใช้ รวมทั้งให้ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยว กับการนํา
นาโนเทคโนโลยี ไ ปใช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
3. สามารถประมวลปัญหา และ
จั ด การปั ญ หา ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ท า ง
คุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ
ประกอบกัน



ไม่มี

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1. สามารถวิเคราะห์ปัญหา จัดการ
ความรู้ และถ่ายทอดความรู้ รู้และ
เ ข้ า ใ จ อ ย่ า ง ลึ ก ซึ้ ง อ ธิ บ า ย
ความสํ า คั ญ เข้ า ใจและเชื่ อ มโยง
ความรู้ ทางนาโนวิท ยาและนาโน
เทคโนโลยี เพื่ อ การพั ฒ นาและ
ประยุกต์ใช้ขั้นสูง
2. เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือเฉพาะ
ทางที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้าน
นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

1. คิ ด วิ เ คราะห์ พั ฒ นากรอบแนวคิ ด
ออกแบบ แก้ไข และจัดการปัญหาทางนา
โนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ด้วยการวิจัย
ขั้นสูง เพื่อสร้างองค์ ความรู้ใหม่อย่างเป็น
ระบบ

2. สามารถบูรณการแนวคิ ดจากสาขาอื่น 2 . ร่ ว ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร
และประยุกต์ แก้ปัญหา สังเกต ตั้งคําถาม ดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้
ประเมิ น คุ ณ ภาพบู ร ณการ พั ฒ นาความรู้ สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางนาโนวิ ท ยาและนาโนเทคโนโลยี
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง แนวคิ ด หรื อ แนว
ปฏิบัติ หรือนําไปใช้ได้อย่างมีนัยสําคัญ

2.ค้ น คว้ า ในประเด็ น ปั ญ หาที่
สํ า คั ญ และซั บ ซ้ อ น สามารถ
สรุปและเสนอวิธีแก้ไขได้อย่าง
ตรงประเด็ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ

3. สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
ด้ า น น า โ น วิ ท ย า แ ล ะ น า โ น
เทคโนโลยีที่มีความสําคัญต่อสังคม
และประเทศชาติ

3. สามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น 3.สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่ม
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวทันต่อการ อย่างสร้างสรรค์
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างเป็นปัจจุบัน

3. สามารถสื่อสารทางวิชาการ
ต่ อ บุ ค คลหลากกลุ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. แสดงความเห็นและมีความเห็น
และเป็นผู้นําที่ดีทางวิชาการและ
วิชาชีพและสามารถให้คําแนะนํา
และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ได้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
เคารพกฎระเบี ยบและข้อบัง คับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สามารถใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในนํ า เสนอผลงาน
ทางวิ ช าการ ต่ อ บุ ค คลหลาก
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง

รายวิชา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ฯ เชิงตัวเลข การสื่อสาร ฯ
1 2 3 1 2 3 4

1

2

3

4

1

2

3

ปัญญา
1 2 3


10017XXX วิทยานิพนธ์

10017081 สัมมนา 1

10017082 สัมมนา 2

10017083 สัมมนา 3
10017100 ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณด้าน 
นาโนเทคโนโลยี
10017101 ทฤษฎีควอนตัมสําหรับวิทยาศาสตร์นาโน ×

10017102 วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน
10017103 เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์นาโน 

10017400 นาโนโฟโตนิกส์
10017401 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกและการ

ประยุกต์ใช้งาน

10017402 การสร้างอุปกรณ์ระดับนาโนเมตร
10017403 เซลล์สุริยะแบบโครงสร้างนาโน
×

10017404 วิทยาศาสตร์พื้นผิว
10017405 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ
×

10017406 นาโนเซนเซอร์
10017407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับวิศวกรรม 
วัสดุ
10017408 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจําลอง 
แบบทางนาโนวิทยา
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง

รายวิชา
10017409 นาโนอิเล็กทรอนิกส์
10017410 การทดสอบวิเคราะห์วัสดุ
10017420 การสังเคราะห์พอลิเมอร์
10017421 โครงสร้างสมบัติและการประยุกต์ใช้
พอลิเมอร์
10017422 ศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนคาร์บอน
10017423 วัสดุอินทรีย์เชิงฟังก์ชัน
10017424 วัสดุนาโนคอมโพสิต
10017425 วัสดุรูพรุนนาโนเมตรและการประยุกต์ใช้
10017430 ชีวสารสนเทศศาสตร์และการคํานวณ
ทางชีววิทยา
10017431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพของ
เซลล์
10017432 การผลิตวัสดุชีวภาพ
10017433 ระบบและอุปกรณ์นาโนชีวภาพ
10017434 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
10017435 เทคนิคในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและ
อุตสาหกรรมชีวการแพทย์

ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ฯ เชิงตัวเลข การสื่อสาร ฯ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3
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3
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2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 10 และหมวด 11)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดํ า เนิ น การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ แ ละรายงานผล กํ า หนดให้ มี ก ารสอบหั ว ข้ อ และเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์ของผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ใหม่ การสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่าง
น้ อ ย 1 คน การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาเอก ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
ผลงานวิ จั ย ผ่ า นตามเกณฑ์ ใ นข้ อ บั ง คั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 12)
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
มีการดําเนินการสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2) วิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของผู้เรียน การรู้จักตั้งคําถาม
3) นําเสนอรายงานสรุปจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4) วิเคราะห์กรณีศึกษา
5) การนําเสนอความก้าวหน้าและสรุปผลงานวิจัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนวัสดุอุปกรณ์ต้นแบบ,(ข) จํานวนสิทธิบัตร,
(ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ,
(จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ข)

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์ ก รต่ า งๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของวิทยาลัย
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของวิทยาลัย
(7) มีการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันฯ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับหลักสูตร
เป้าหมาย
การดําเนินการ
หลักสูตรมีความเป็นมาตรฐานและ ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการ
และเป็นที่ยอมรับ
ประจําหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้า
ภาค และอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
รับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับดูแลและ
คอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการ
หลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัย และ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร จะวาง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านงานวิจัย แผนการจั ด การเรี ย นการสอนร่ ว มกั บ
ของวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับ ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ และอาจารย์ผู้สอน
แนวโน้มด้านนาโนเทคโนโลยีของ ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุก
ประเทศและของโลก
ปีอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผล
มีการประเมินผลหลักสูตร
ตามระบบประกันคุณภาพ

มีการประเมินผลความพึง
พอใจจากผู้ใช้บัณฑิตใน
หน่วยงานและองค์กร
ภายนอก

2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้การ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาจะเป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด
3. นักศึกษา
3.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
โดยอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้อง
กําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นักศึกษา
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3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคั ดเลือกอาจารย์ใ หม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบั นโดยอาจารย์ ใ หม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ให้มีอาจารย์พิเศษทั้งเพื่อการสอนบรรยายในหัวข้อวิจัยที่ทันสมัย และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม และการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสําหรับการสอบประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ตาม
ข้ อบัง คั บสถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้า คุณ ทหารลาดกระบัง ว่าด้ว ยการศึ กษาระดั บ บัณฑิต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2559
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรให้ความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและกําหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถาบันและวิทยาลัย มีการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย ได้มาตรฐานทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หรือไม่เกิน 5 ปี
หลักสูตรให้ความสําคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคํานึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพใน
การพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา มีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ และการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4)
หลักสูตรกําหนดให้มีการประเมินผู้เรียน กํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่
หลากหลาย (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) เพื่อนําไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และการ
ประเมินเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ตํารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยและส่งเสริมการขอสนับสนุนทุนวิจัยตามแผนกลยุทธ์การวิจัยของวิทยาลัยฯ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
วิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่
มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับวิทยาลัยฯ ก็มีหนังสือ
ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง รายการ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ.)
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่
จําเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของวิทยาลัยฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
วิทยาลัยฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)

55

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีทแี่ ล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดําเนินการ (ลําดับข้อที่ 1-5) (ตัว) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี
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เกณฑ์ประเมิน
หลั ก สู ต รได้ ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ฯ ต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ดั ง นี้ ตั ว บ่ ง ชี้ บั ง คั บ
(ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่
น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-6 , 8-10
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-11
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การ
ปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
– ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
– การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก
– นศ.ปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
– ผู้ว่าจ้าง
– ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
• รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
• วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก ค
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (THESIS COURSE)
10017001
วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
THESIS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
การวิจ ัย หรือ พัฒ นาทางด้า นนาโนวิท ยาและนาโนเทคโนโลยี หรือ สาขาที่
เกี่ยวข้องตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research and/or development in the field of nanoscience and
nanotechnology or related fields under supervisor recommendation.
10017002

วิทยานิพนธ์
48(0-144-0)
THESIS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
การวิ จั ย หรื อ พั ฒ นาทางด้ า นนาโนวิ ท ยาและนาโนเทคโนโลยี หรื อ สาขาที่
เกี่ยวข้องตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research and/or development in the field of nanoscience and
nanotechnology or related fields under supervisor recommendation.
10017003

วิทยานิพนธ์
72(0-216-0)
THESIS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
การวิ จั ย หรื อ พั ฒ นาทางด้ า นนาโนวิ ท ยาและนาโนเทคโนโลยี หรื อ สาขาที่
เกี่ยวข้องตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research and/or development in the field of nanoscience and
nanotechnology or related fields under supervisor recommendation.
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หมวดวิชาสัมมนา (SEMINAR COURSE) *เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต*
10017081
สัมมนา 1
1(0-3-2)
SEMINAR 1
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
การนําเสนอผลงานใหม่ที่น่าสนใจทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหรือ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
Oral presentation of advanced topic in nanoscience and
nanotechnology or related fields.
10017082

สัมมนา 2
1(0-3-2)
SEMINAR 2
วิชาบังคับก่อน : 10018081 สัมมนา 1
PREREQUISITE : 10018081 SEMINAR 1
การนําเสนอผลงานใหม่ที่น่าสนใจทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหรือ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และการนําเสนอความก้าวหน้าทางงานวิจัย
Oral presentation of advanced topic in nanoscience and
nanotechnology or related fields. Research progress report.
10017083

สัมมนา 3
1(0-3-2)
SEMINAR 3
วิชาบังคับก่อน : 10018082 สัมมนา 2
PREREQUISITE : 10018082 SEMINAR 2
การนําเสนอผลงานใหม่ที่น่าสนใจทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหรือ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องงานวิจัย และการนําเสนอผลการศึกษาวิจัย
Oral presentation of advanced topic in nanoscience and
nanotechnology or related fields. Presentation of research work.
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หมวดวิชาพื้นฐานด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
(FOUNDAMENTAL SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY)
*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต*
10017100
ระเบียบวิธิวิจัยและจรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY AND ETHICS IN NANOTECHNOLOGY
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ลักษณะนิสัยที่ดีสําหรับการทํางานวิจัยคุณภาพสูง ทักษะการตั้งคําถาม วิเคราะห์
และแก้ปั ญ หา การวางแผนงานวิ จั ย การค้ นคว้ าทบทวนงานตีพิ ม พ์ ฐานข้อมู ล การอ้ า งอิง งานวิจั ย ทาง
วิทยาศาสตร์ การใช้คําสําคัญ ซอฟท์แวร์การอ้างอิงงานตีพิมพ์ การเขียนเชิงวิชาการ ทักษะการจดบันทึก
การสรุปสาระสําคัญ การออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองเชิงสถิติ การใช้เหตุผลและการ
วิจารณ์ผล ทักษะการสรุปความ การนําเสนออย่างมืออาชีพ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สิทธิบัตรและ
การค้นคว้าหาสิทธิบัตร การทําแผนที่สิทธิบัตร การเชียนสิทธิบัตร จรรณยาบรรณนักวิจัย โทษของการ
คัดลอกงานผู้อื่นและงานตนเอง การอ้างอิง ความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม พิษวิทยาและความปลอดภัย
ของนาโนเทคโนโลยี ข้ อ เสนองานวิ จั ย ธุ ร กิ จ นาโน ประสบการณ์ แ ละเรื่ อ งเล่ า จากงานวิ จั ย ด้ า นนาโน
อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโน และนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
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, statistical design of experiments, reasoning and discussion,
drawing 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 nanosafety, research proposals, nano-business, experiences and stories of research work in
nanoelectronics, nanomaterials and nanobiotechnology.
10017101

ทฤษฎีควอนตัมสําหรับวิทยาศาสตร์นาโน
3(3-0-6)
QUANTUM THEORY FOR NANOSCIENCE
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ความสัมพันธ์ของทฤษฎีควอนตัมและวัสดุนาโน ความเข้าในพื้นฐานในทฤษฎี
ทางควอนตัม ปรากฏการณ์ทางควอนตัม ควอนตัมของพลังงาน ภาวะคู่กันของคลื่นและอนุภาค ทฤษฎี
ควอนตัมในวัสดุนาโน ประเภทและสมบัติของวัสดุนาโน ทฤษฎีควอนตัมยุคใหม่ สัจพจน์ของควอนตัม
ฟังก์ชันคลื่น สมการชเรอดิงเงอร์ที่ขึ้นกับเวลาและไม่ขึ้นกับเวลา อนุภาคในบ่อศักย์ ปรากฏการณ์ทะลุผ่าน
ตัวดําเนินการและการวัดเชิงควอนตัม ความประหลาดของทฤษฎีควอนตัม ตัวอย่างกรณีศึกษาการประยุกต์
ทฤษฏีควอนตัม หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมและวัสดุนาโน
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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The relationship between quantum theory and nanomaterials,
fundamentals of quantum theory, quantum related phenomena, energy quanta, duality of
wave and particle, quantum theory in nanomaterials, classes and properties of
nanomaterials, modern quantum theory, quantum postulates, wavefunctions, timedependent and 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 nanomaterials.
10017102 วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน
3(3-0-6)
MATERIALS SCIENCE AND NANOMATERIALS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
วิชานี้จะแบ่งเป็นสองส่วนหลัก โดยในส่วนแรกจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานทางด้านวัสดุ
ศาสตร์ เช่น การแบ่งประเภทของวัสดุ การสร้างและการสังเคราะห์วัสดุ เทคนิคการตรวจสอบสมบัติเชิง
แสง สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงความร้อน รวมทั้งสมบัติเชิงกลของวัสดุ รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
วัสดุในงานด้านต่างๆ ตามสมบัติของวัสดุ ในส่วนที่สองจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในวัสดุนาโน
เช่น การจําแนกประเภทของวัสดุนาโนโดยใช้มิติ การเตรียมและการสังเคราะห์วัสดุนาโน สมบัติเฉพาะที่
เกิดขึ้นเมื่อวัสดุอยู่ในระดับนาโนสเกล การตรวจสอบสมบัติของวัสดุนาโน รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้
งานวัสดุนาโนในปัจจุบัน
This subject is separated into 2 parts. The first part is involved with the
fundamental knowledge on material sciences, i.e., how to catagorise materials, synthesis
and growth of materials, how to determine the specific properties of materials as well as
demonstration of using material in the selective applications. The second part is related
to the introduction of nanomaterials, i.e., the classification of nanomaterial by using the
dimension of nanomaterials, how to synthesis and fabrication nanomaterials, the effect
taken place when the size of material reaching to the nanoscale, the characterizations of
nanomaterials as well as represent the recent applications using nanomaterials.
10017103

เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์นาโน
3(3-0-6)
THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
หลักพื้นฐานเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์
สมการสถานะ ของเหลว ก๊าซและของผสม ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติต่างๆในเทอร์โมไดนามิกส์ของสาร
บริสุทธิ์และของผสม เทอร์โมไดนามิกส์ของพื้นผิว เทอร์โมไดนามิกส์ของการเผาไหม้อะเวลละบิลิตี การ
ย้อนกลับไม่ได้ การวิเคราะห์เอกซ์เซอยี ประสิทธิภาพทางเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์อะเวลละบิลิตีและ
เอกซ์เซอยีในวิศวกรรม วัฏจักรทําความเย็น และเซลล์เชื้อเพลิง
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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Basic concepts of Thermodynamics, the first and second laws of
Thermodynamics. State of equation of liquid, gas and mixtures, Thermodynamics property
relations of pure materials and mixtures, Thermodynamics of surfaces. Thermodynamics of
combustion. Availability, Irreversibility, Exergy analysis, Thermodynamics efficiencies.
Applications of availability and exergy to engineering, refrigeration cycle and fuel cells.

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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หมวดวิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
(ELECTIVE SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY)
*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต*
10017400
นาโนโฟโตนิกส์
3(3-0-6)
NANOPHOTONICS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
วิชานาโนโฟโตนิกส์ครอบคลุมทฤษฎีพื้นฐานทางแสงทั้งในระดับมาโคร และ นา
โน รวมไปถึงการศึกษาถึงปฏิกิริยาสนามของแสงในระยะใกล้ที่มีต่อวัตถุ และ การประยุกต์ใช้งานต่างๆ เช่น
หัววัดเชิงสนามเชิงแสงระยะใกล้ 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.
10017401

วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกและการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-6)
ELECTROCERAMIC MATERIALS AND APPLICATIONS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ภาพรวมของวั ส ดุศ าสตร์ แ ละบทนํ าสู่ อิ เล็ ก โทรเซรามิ ก วิ ท ยาศาสตร์ ส ถานะ
ของแข็งพื้นฐาน กระบวนการผลิตเซรามิก เซรามิกตัวนํา ไดอิเล็กทริกและฉนวน เซรามิกเพียโซอิเล็กทริก
วัสดุไพโรอิเล็กทริก เซรามิกอิเล็กโทร-ออปติก เซรามิกแม่เหล็ก และการประยุกต์ใช้งาน
Overview of materials science and introduction to electroceramics,
elementary solid state science, processing of ceramics, ceramic conductors, dielectrics and
insulators, piezoelectric ceramics, pyroelectric materials, electro-optic ceramics, magnetic
ceramics and their applications.
10017402

การสร้างอุปกรณ์ระดับนาโนเมตร
3(3-0-6)
NANOFABRICATION
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
กล่าวนําถึงหลักการพื้นฐานของกระบวนการสร้างอุปกรณ์ที่มีขนาดนาโนเมตร
หลักการทางฟิสิกส์ของกระบวนการลิโทกราฟีที่ใช้แสง ลําอิเล็กตรอนและเทคนิคลิโทกราฟีระดับนาโนเมตร
ชนิ ด อื่ น ๆ วิ ธี สํ า หรั บ การเตรี ย มฟิ ล์ ม บางและเทคนิ ค การตรวจวิ เ คราะห์ ส มบั ติ เ ฉพาะของฟิ ล์ ม บาง
กระบวนการทางฟิสิกส์และเคมีสําหรับการแกะแบบเปียกและแบบแห้ง หลักการทํางานของห้องสะอาด
และระเบียบความปลอดภัยของห้องสะอาด ตัวอย่างของอุปกรณ์ระดับนาโนเมตร
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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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.
10017403

เซลล์สุริยะแบบโครงสร้างนาโน
3(3-0-6)
NANOSTRUCTURED SOLAR CELLS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ศึกษาถึงทฤษฎีแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางแสงของสารกึ่ง
ตัวนํา โครงสร้างของเซลล์สุริยะและสมบัติเฉพาะของเซลล์สุริยะโครงสร้างนาโน ชนิดของเซลล์สุริยะ การ
ตรวจวัดสมบัติเฉพาะของเซลล์สุริยะ รวมถึงการออกแบบและประดิษฐ์เซลล์สุริยะจากวัสดุสารอินทรีย์ และ
สารอนินทรีย์แบบโครงสร้างนาโน แนวทางในการวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์แบบโครงสร้างนาโน
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.
10017404

วิทยาศาสตร์พื้นผิว
3(3-0-6)
SURFACE SCIENCE
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ภาพรวมพื้ น ฐานและใจความสํ า คั ญ ของวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ผิ ว ซึ่ ง มี เ นื้ อ หา
ครอบคลุมเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุญญากาศระดับสูง เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก 2 มิติ ปรากฏการณ์และคุณสมบัติของพื้นผิว การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์พื้นผิวกับการสร้างฟิล์มบางและโครงสร้างนาโน
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.

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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10017405

โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ
3(3-0-6)
ELECTRONIC STRUCTURE OF MATERIALS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ในวัสดุ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น โครงสร้างผลึกและแถบอิเล็กตรอน แนะนําเกี่ยวกับการคํานวณโครงสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อศึกษาสมบัติของวัสดุ เช่น โครงสร้างที่ภาวะสมดุล พลังงานยึดเหนี่ยว ความหนาแน่น
ของสถานะ ช่องว่างแถบพลังงาน และสมบัติอื่นที่น่าสนใจ
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.
10017406

นาโนเซนเซอร์
3(3-0-6)
NANOSENSORS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
พื้นฐานของเซนเซอร์ชนิดต่างๆ การออกแบบและประดิษฐ์นาโนเซนเซอร์จาก
วัสดุระดับนาโน (ฟิล์มบางโครงสร้างนาโน อนุภาคนาโน วัสดุประกอบนาโน เป็นต้น) สมบัติเฉพาะของ
เซนเซอร์ การวัดและส่วนประกอบในการพัฒนาเซนเซอร์ รวมถึงการประยุกต์ใช้งาน
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.
10017407

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับวิศวกรรมวัสดุ
3(3-0-6)
ELECTROMAGNETIC THEORY FOR MATERIAL ENGINEERING
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ สมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ
แม้กซ์เวล สัมบัติเชิงแม่เหล้กไฟฟ้าของวัสดุ การส่งผ่านพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านวัสดุและรอยต่อระหว่าง
วัสดุ ค่าสภาพยอมได้เชิงไฟฟ้าและค่าสภาพซึมซาบได้เชิงแม่เหล็กของวัสดุ การวัดค่าสภาพะยอมได้เชิงไฟฟ้า
และค่าสภาพซึมซาบได้เชิงแม่เหล็กของวัสดุ
Electromagnetic theory, Einstein’s special relativistic theory,
Maxwell’s electromagnetic wave equation, electromagnetic properties of materials,
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.)
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electromagnetic energy transfer in materials and interface, electrical permittivity, magnetic
permeability, measurement of electrical permittivity and magnetic permeability.
10017408

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจําลองแบบทางนาโนวิทยา 3(3-0-6)
NUMERICAL ANALYSIS AND SIMULATION
IN NANOSCIENCE
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ความรู้ทั่วไปของการทําการจําลองแบบทางนาโนวิทยา พื้นฐานด้านการคํานวณ
เชิงตัวเลข ระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ การคํานวณโดยวิธีมอนติ-คาร์โล การ
จําลองแบบการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
Modeling and simulation in nano-science, fundamentals of
numerical calculation, finite difference method, finite element method, Monte-Carlo
calculation, molecular dynamic modeling and simulation.
10017409

นาโนอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
NANOELECTRONICS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนําโครงสร้างบ่อควอนตัม โครงสร้างควอนตัมเส้นลวดและ
โครงสร้างแบบควอนตัมดอท การเตรียมฟิล์มบางนาโนคริสตัล ฟิล์มบางจากสารอินทรีย์โครงสร้างนาโน การ
เตรียมนาโนพอรัส การเตรียมท่อนาโน และการประยุกต์สร้างสิ่งประดิษฐ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์
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.
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การทดสอบวิเคราะห์วัสดุ
3(3-0-6)
MATERIALS CHARACTERIZATION AND TESTING
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างรังสีเอ็กซ์และลําอิเล็กตรอน
กับวัสดุสถานะของแข็ง โดยเน้นทั้งอันตรกิริยาแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น ซึ่งประกอบด้วยเทคนิดการตรวจ
วิเคราะห์ ได้แก่ การคายรังสีเอ็กซ์ การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ การคายโฟโตอิเล็กตรอน กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการตรวจวิเคราะห์พลั งงานของรังสีเอ็กซ์ที่คายออกมา กล้องจุ ลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนพลังงานต่ํา การคายโอเจอิเล็กตรอน การวิเคราะห์ทาง
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พื้นผิว (AFM และ STM) การตรวจวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี (UV-Vis IR Raman และ NMR) การ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล การวิเคราะห์ด้วยความร้อน (DSC, TGA, DMTA และ STA) และ
การวิเคราะห์พื้นที่ผิวด้วยเทคนิคการดูดซับก๊าซและการกระเจิงแสง
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.
10017420

การสังเคราะห์พอลิเมอร์
3(3-0-6)
POLYMER SYNTHESES
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกและจลนศาสตร์ของการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบขั้น
และแบบลูกโซ่ผ่านอนุมูลอิสระ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ร่วม การสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเทคนิคอิมัลชัน
และแขวนลอย การสังเคราะห์พอลิเมอร์ผ่านกลไกประจุบวก ประจุลบ โคออร์ดิเนชัน และการสังเคระห์พอลิ
เมอร์ด้วยวิธีเปิดวง
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.
10017421

โครงสร้าง สมบัติ และการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์
3(3-0-6)
POLYMER STRUCTURES, PROPERTIES AND APPLICATIONS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
วิชานี้มีจุดประสงค์ที่จะโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติ
ต่าง ๆ ของพอลิเมอร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งาน เริ่มด้วยการทบทวนวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เบื้องต้น การ
จําแนกชนิดพอลิเมอร์และโครงสร้างของพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ รวมทั้งพอลิเมอร์อสัณฐาน และพอลิเมอร์
ผลึ ก ทฤษฎี ก ารเกิ ด ผลึ ก โดยเน้ น ปั จ จั ย ทางโครงสร้ า งโมเลกุ ล ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อสมบั ติ ข องพอลิ เ มอร์
พฤติกรรมการยืดหยุ่นของโมเลกุล สมบัติที่ขึ้นกับเวลาและอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ WLF ปริมาตรอิสระ
การเปลี่ ย นสถานะคล้ า ยแก้ ว สมบั ติ ก ารไหลของพอลิ เ มอร์ เพื่ อ เชื่ อ มโยงสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านใน
อุตสาหกรรม
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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.
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ศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนคาร์บอน
3(3-0-6)
NANOCARBON SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
วัสดุนาโนคาร์บอน เช่น ฟลูเลอรีน กราฟีน คาร์บอนนาโนทิวบ์ คาร์บอนนาโนไฟ
เบอร์ และนาโนคาร์บอนรูปต่างๆ เทคโนโลยีการสังเคราะห์ กลไกการสังเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ สมบัติ
ทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกลศาสตร์ การประยุกต์ใช้งาน
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
10017423

วัสดอินทรีย์เชิงฟังก์ชัน
3(3-0-6)
FUNCTIONAL ORGANIC MATERIALS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์
แบบเป็นขั้นตอน กลยุทธการวางแผนการสังเคราะห์ การออกแบบโครงสร้างทางโมเลกุล การเลือกและการ
เปลื่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์
Introduction to systematic methodology for synthesis,
retrosynthetic strategy, molecular design and modify functional groups/protecting groups
of new organic material.
10017424

วัสดุนาโนคอมโพสิต
NANOCOMPOSITE MATERIALS
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

3(3-0-6)
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บทนําสู่นาโนคอมโพสิต ส่วนประกอบ และการจําแนกประเภทของนาโนคอม
โพสิต สภาพเชื่อมโยง กฎการผสม สมบัติรวม สมบัติผลิตภัณฑ์ และสมบัติผสมของคอมโพสิต นาโนคอมโพ
สิตของโลหะและเซรามิก นาโนคอมโพสิตที่มีพอลิเมอร์เป็นฐานและนาโนคอมโพสิตที่มีพอลิเมอร์เป็น
สารเติม นาโนคอมโพสิตในธรรมชาติ นาโนคอมโพสิตเลียนแบบธรรมชาติ และนาโนคอมโพสิตที่ได้แรง
บันดาลใจมาจากทางชีววิทยา แบบจําลองของนาโนคอมโพสิต การนําวัสดุนาโนคอมโพสิตไปใช้งาน
สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม และทิศทางในอนาคตของวัสดุนาโนคอมโพสิต
Introduction to nanocomposites, component and classification of
nanocomposites, connectivity, rule of mixture, sum, product and combination properties
of composites, metal and ceramics nanocomposites, polymer-based and polymer-filled
nanocomposites, natural nanocomposites, biomimetic nanocomposites and biologically
inspired nanocomposites, modeling of nanocomposites, application of nanocomposite,
current status, trends and future directions.
10017425

วัสดุรูพรุนนาโนเมตรและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
NANOPOROUS MATERIALS AND APPLICATION
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุรูพรุนระดับนาโนเมตร วัสดุรูพรุนชนิดต่างๆ เช่น ซี
โอไลต์ ถ่านกัมมันต์ คาร์บอน เมมเบรน เซรามิก ตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น เทคโนโลยีการสังเคราะห์ เทคนิค
การวิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพและทางเคมี การประยุกต์ใช้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุรูพรุนระดับนาโน
เมตรในปัจจุบนั และทิศทางในอนาคต
Introduction to nanoporous materials, nanoporous materials such
as zeolites, activated carbon, carbon, membrane, ceramics, catalyst and etc, sysnthesis of
nanoporous materials, characterization techniques, physical and chemical properties,
applications of nanoporous material, current status, trends & future status.
10017430

ชีวสารสนเทศศาสตร์และการคํานวณทางชีววิทยา
3(3-0-6)
BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
การประยุกต์ใช้วีธีการคํานวณในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานวิจัยอณู
ชีววิทยา มีการใช้ขั้นตอนวิธีการและโปรแกรมสําหรับงานวิจัยทางด้านจีโนม รวมทั้งการปฏิบัติประยุกต์ใช้
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) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.) 103

10017431

เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพของเซลล์
3(3-0-6)
CELLULAR BIOPROCESS TECHNOLOGY
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ทางชีวเคมีและจุลชีววิทยา การเจริญเติบโตและการ
สร้างผลผลิตของเซลล์ เทคโนโลยีของเอนไซม์ การหมักทางชีวภาพ วิศวกรรมเมแทบอลิก ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
การแยกและการทําผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์
Techniques and applications in biochemistry and microbiology, cell
growth and production, enzyme technology, biological fermentation, metabolic
engineering, bioreactor, product separation and purification
10017432

การผลิตวัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
BIOMATERIALS MANUFACTURING
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
การศึ ก ษาสมบั ติ ท างกายภาพและทางเคมี ก ระบวนการผลิ ต และการใช้
ประโยชน์ ของพอลิเมอร์ชีวภาพ ได้แก่ พอลิแซคคาไรด์ (เช่น แป้ง เซลลูโลสและอนุพันธ์ของเซลลูโลส ไค
ตินและไคโตซาน) โปรตีนและพอลิเปปไทด์ เส้นใย ยางธรรมชาติ เรซินธรรมชาติ และพอลิเมอร์ชีวภาพ
อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Classification and properties of biomaterials in biological systems.
Impact of biomaterials in nanoscale technology. Design and synthesis of biomaterials.
Preparation and analysis of biomaterials and their applications in industry and medicine.

3(3-0-6)
ระบบและอุปกรณ์นาโนชีวภาพ
NANOBIODEVICES AND SYSTEM
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
วิ ช ามี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นสามารถเชื่ อ มโยงและเข้ า ใจกระบวนการ การ
ออกแบบวัสดุนาโนการะบวนการสร้างอุปกรณ์ระดับนาโนเมตรและไมโครเมตร เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้าน
ชีวภาพเคมีวิเคราะห์ รวมไปถึงทางด้านการแพทย์ ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วยพื้นฐานการตรวจรู้ทางชีวภาพ
การออกแบบผิวหน้าเซนเซอร์ การตรึงสารชีวภาพบนเซนเซอร์ การตรวจรู้ทางแสง การตรวจรู้เชิงกล การ
ตรวจรู้ทางไฟฟ้าเคมี และการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์นาโนชีวภาพ
In This Coures, Students will be able to relate and understand the
design of nanomaterials, the fabrication process in micro/Nano scale for biological,
analytical chemistry and biomedical application. This Coures consists of basic of biosensing,
design of interface and immobilization of biomolecules, interaction between biomolecules
10017433
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and sensors, optical detection, mechanical detection, electrochemical detection and
application of nanobiodevices.
10017434

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
NANOBIOTECHNOLOGY
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ปรากฏการณ์ระดับนาโนในชี ววิทยา วิทยาการเมมเบรนและอุปกรณ์ ตรวจรู้
ชีวภาพ มอเตอร์ชีวภาพ นาโนไบโอชิพ วิถีทางนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และการประยุกต์ใช้
Nanoscale phenomena in biology, membrane science and
biosensors, biological motors, nanobiochips, nanobiotechnology tools and applications.
10017435

เทคนิคในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ 3(3-0-6)
TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY AND BIOMEDICAL INDUSTRY

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ทฤษฎีของวิธีการและเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และการ
จัดการห้องปฏิบัติการชีวการแพทย์ หัวข้อเกี่ยวข้องกับพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีดีเอ็นเอ เครื่องมือในการ
วิจั ยโมเลกุ ล ชีวสารสนเทศศาสตร์ การวินิจฉั ยดีเอ็นเอ
การวินิจฉั ยโปรตีน
และยีนบําบั ด
Theory of methodologies and techniques commonly used in
modern biotechnology and biomedical laboratory settings. Topics include genetic
engineering and DNA technology, molecular research tools, bioinformatics, DNA-based
diagnostics, protein-based diagnostics and gene therapy.
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ภาคผนวก ง
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
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ภาคผนวก จ
เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร
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เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ฉบับปี พ.ศ. 2555
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2553
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม
ครั้งที่…4.../…2560…เมื่อวันที่……26....เมษายน....2560....................................................…………………..
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคเรียนที 1
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
4.1 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดให้ทกุ หลักสูตร
มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
4.2 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้สามารถใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 การปรับปรุงหน่วยกิตในหมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์ รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเลือก
5.2 การปรับปรุงแผนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
5.3 การปรับปรุงรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ และผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 การปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum mapping)
5.5 การปรับหมวดรายวิชาพื้นฐานด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีให้มีทั้งหมด 4 รายวิชา ดังนี้
10017100
10017101

ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลยี
RESEARCH METHODOLOGY AND ETHICS IN NANOTECHNOLOGY
ทฤษฎีควอนตัมสําหรับวิทยาศาสตร์นาโน
QUANTUN THEORY FOR NANOSCIENCE
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10017102
10017103

วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน
MATERIALS SCIENCE AND NANOMATERIALS
เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์นาโน
THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE

5.6 การปรับรายวิชาในหมวดรายวิชาพื้นฐานด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีที่เหลือไปเป็น
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ดังนี้
10017408
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและจําลองแบบทางนาโนวิทยา
NUMERICAL ANALYSIS AND SIMULATION IN NANOSCIENCE
10017409
นาโนอิเล็กทรอนิกส์
NANOELECTRONICS
10017410
การทดสอบวิเคราะห์วัสดุ
MATERIALS CHARACTERIZATION AND TESTING
10017434
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
NANOBIOTECHNOLOGY
10017435
เทคนิคในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวการแพทย์
TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY AND BIOMEDICAL INDUSTRY
5.7 การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ดังนี้
10017100
ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลยี
RESEARCH METHODOLOGY AND ETHICS IN NANOTECHNOLOGY
10017101
ทฤษฎีควอนตัมสําหรับวิทยาศาสตร์นาโน
QUANTUM THEORY FOR NANOSCIENCE
10017102
วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน
MATERIALS SCIENCE AND NANOMATERIALS
10017103
เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์นาโน
THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE
10017401
วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกและการประยุกต์ใช้งาน
ELECTROCERAMIC MATERIALS AND APPLICATIONS
10017405
โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ
ELECTRONIC STRUCTURE OF MATERIALS
10017424
วัสดุนาโนคอมโพสิต
NANOCOMPOSITE MATERIALS
10017432
การผลิตวัสดุชีวภาพ
BIOMATERIALS MANUFACTURING
10017435
เทคนิคในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวการแพทย์
TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY AND BIOMEDICAL INDUSTRY
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5.8 การเพิ่มรายวิชาเลือกทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ดังนี้
10017433
10017425
10017407

ระบบและอุปกรณ์นาโนชีวภาพ
NANOBIODEVICES AND SYSTEM
วัสดุรูพรุนนาโนเมตรและการประยุกต์ใช้
NANOPOROUS MATERIALS AND APPLICATIONS
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับวิศวกรรมวัสดุ
ELECTROMAGNETIC THEORY FOR MATERIAL ENGINEERING

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1 ผู้สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาปริญญาโท
จํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาอื่นๆ*เรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิต*
1.วิชาสัมมนา
2.วิชาพื้นฐานด้านนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
3.วิชาเลือกทางด้านนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่
น้อยกว่า

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้างเดิม

โครงสร้างใหม่

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

-

2 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

-

1 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

36

36

36
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ระดับปริญญาเอก
แบบ 1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาอื่นๆ*เรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิต*
1.วิชาสัมมนา
2.วิชาพื้นฐานด้านนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
3.วิชาเลือกทางด้านนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่
น้อยกว่า

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้างเดิม

โครงสร้างใหม่

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

-

3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

-

2 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

48

48

48

แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาอื่นๆ*เรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิต*
1.วิชาสัมมนา
2.วิชาพื้นฐานด้านนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
3.วิชาเลือกทางด้านนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่
น้อยกว่า

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้างเดิม

โครงสร้างใหม่

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

-

3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

-

4 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

72

72

72
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
10018001-10018006
วิทยานิพนธ์ THESIS 3(0-9-0)
10018007-10018015
วิทยานิพนธ์ THESIS 6(0-18-0)
10018016-10018023
วิทยานิพนธ์ THESIS 9(0-27-0)
หมวดวิชาสัมมนา
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
วิชาพืน้ ฐานด้านนาโนวิทยาและ
นาโนเทคโนโลยี
10018100 การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขทางนาโนวิทยา 1(1-0-2)
NUMERICAL ANALYSIS IN
NANOSCIENCE
10018101 ควอนตัมและนาโน
เทคโนโลยี
1(1-0-2)
QUANTUM AND
NANOTECHNOLOGY
10018102 นาโนอิเล็กทรอนิกส์
1(1-0-2)
NANOELECTRONICS
10018103 การทดสอบวิเคราะห์
วัสดุ
1(1-0-2)
MATERIALS
CHARACTERIZATION AND
TESTING

หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2560)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
10017001
วิทยานิพนธ์ THESIS 36(0-108-0)
10017002
วิทยานิพนธ์ THESIS 48(0-144-0)
10017003
วิทยานิพนธ์ THESIS 72(0-216-0)
หมวดวิชาสัมมนา
10017081 สัมมนา 1 1(0-3-2)
SEMINAR 1
10017082 สัมมนา 2 1(0-3-2)
SEMINAR 2
10017083 สัมมนา 3 1(0-3-2)
SEMINAR 3
วิชาพืน้ ฐานด้านนาโนวิทยาและนา
โนเทคโนโลยี
10017408 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ทางนาโนวิทยา
3(3-0-6)
NUMERICAL ANALYSIS IN
NANOSCIENCE
10017101 ทฤษฎีควอนตัมสําหรับ
วิทยาศาสตร์นาโน
3(3-0-6)
QUANTUM THEORY FOR
NANOSCIENCE
10017409 นาโนอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
NANOELECTRONICS
10017410 การทดสอบวิเคราะห์
วัสดุ
3(3-0-6)
MATERIALS CHARACTERIZATION
AND TESTING

เหตุผลในการปรับปรุง
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-ปรับแก้ไปเป็นหมวดวิชาเลือก
-เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-ปรับแก้ไปเป็นหมวดวิชาเลือก
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-ปรับแก้ไปเป็นหมวดวิชาเลือก
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)
10018104 วัสดุนาโน 1(1-0-2)
NANOMATERIALS

หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2560)
10017102 วัสดุศาสตร์และวัสดุนา
โน
3(3-0-6)
MATERIALS SCIENCE AND
NANOMATERIALS
10018105 นาโนเทคโนโลยี
10017434 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
ชีวภาพ
1(1-0-2)
3(3-0-6)
NANOBIOTECHNOLOGY
NANOBIOTECHNOLOGY
10018106 เทคนิคทางชีววิทยา 10017435 เทคนิคในด้าน
ระดับเซลล์และโมเลกุล 1(1-0-2) เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
TECHNIQUES IN MOLECULAR ชีวการแพทย์
TECHNIQUES IN
AND CELLULAR BIOLOGY
BIOTECHNOLOGY AND
BIOMEDICAL INDUSTRY
10017100 ระเบียบวิธีวิจัยและ
10018107 ระเบียบวิธีวิจัยและ
จรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลยี จรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
1(1-0-2)
RESEARCH METHODOLOGY AND
RESEARCH METHODOLOGY
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY
AND ETHICS IN
NANOTECHNOLOGY
10017103 เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับ
วิทยาศาสตร์นาโน
3(3-0-6)
THERMODYNAMICS FOR
NANOSCIENCE
วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนา วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโน
โนเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
10018400 นาโนโฟโตนิกส์
10017400 นาโนโฟโตนิกส์
1(1-0-2)
3(3-0-6)
NANOPHOTONICS
NANOPHOTONICS
10018401 วัสดุเซรามิกด้านไฟฟ้า 10017401 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก
และการประยุกต์ใช้งาน 1(1-0-2) และการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-6)
ELECTROCERAMIC MATERIALS ELECTROCERAMIC MATERIALS
AND APPLICATIONS
AND APPLICATIONS
10017402 การสร้างอุปกรณ์ระดับ
10018402 การสร้างอุปกรณ์
3(3-0-6)
ระดับนาโนเมตร
1(1-0-2) นาโนเมตร
NANOFABRICATION
NANOFABRICATION

เหตุผลในการปรับปรุง
-เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-ปรับแก้ไปเป็นหมวดวิชาเลือก
-เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-ปรับแก้ไปเป็นหมวดวิชาเลือก
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต

-เพิ่มรายวิชาใหม่

-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) ภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.) 120

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)
10018403 เซลล์สุริยะแบบ
โครงสร้างนาโน
1(1-0-2)
NANOSTRUCTURE SOLAR
CELLS
10018404 วิทยาศาสตร์พื้นผิว
1(1-0-2)
SURFACE SCIENCE
10018405 โครงสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ 1(1-0-2)
ELECTRONIC STRUCTURE OF
MATERIALS
10018406 นาโนเซ็นเซอร์
1(1-0-2)
NANOSENSORS
10018420 การสังเคราะห์
พอลิเมอร์
1(1-0-2)
POLYMER SYNTHESES
10018421 โครงสร้างสมบัติและ
การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ 1(1-0-2)
POLYMER STRUCTURES,
PROPERTIES AND
APPLICATIONS
10018422 ศาสตร์และเทคโนโลยี
นาโนคาร์บอน
1(1-0-2)
NANOCARBON SCIENCE AND
TECHNOLOGY
10018423 วัสดุอินทรีย์เชิง
ฟังก์ชัน
1(1-0-2)
FUNCTIONAL ORGANIC
MATERIALS
10018424 วัสดุนาโนคอมโพสิต
1(1-0-2)
NANOCOMPOSITE MATERIALS

หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2560)
10017403 เซลล์สุริยะแบบ
โครงสร้างนาโน
3(3-0-6)
NANOSTRUCTURE SOLAR
CELLS
10017404 วิทยาศาสตร์พื้นผิว
3(3-0-6)
SURFACE SCIENCE
10017405 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์
ของวัสดุ
3(3-0-6)
ELECTRONIC STRUCTURE OF
MATERIALS
10017406 นาโนเซ็นเซอร์
3(3-0-6)
NANOSENSORS
10017420 การสังเคราะห์
พอลิเมอร์
3(3-0-6)
POLYMER SYNTHESES
10017421 โครงสร้าง สมบัติ และ
การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์
3(3-0-6)
POLYMER STRUCTURES,
PROPERTIES AND
APPLICATIONS
10017422 ศาสตร์และเทคโนโลยีนา
โนคาร์บอน
3(3-0-6)
NANOCARBON SCIENCE AND
TECHNOLOGY
10017423 วัสดุอินทรีย์เชิงฟังก์ชัน
3(3-0-6)
FUNCTIONAL ORGANIC
MATERIALS
10017424 วัสดุนาโนคอมโพสิต
3(3-0-6)
NANOCOMPOSITE MATERIALS

เหตุผลในการปรับปรุง
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต

-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)
10018430 ชีวสารสนเทศศาสตร์
และการคํานวณทางชีววิทยา
1(1-0-2)
BIOINFORMATICS AND
COMPUTATIONAL BIOLOGY
10018431 เทคโนโลยีกระบวน
การชีวภาพของเซลล์ 1(1-0-2)
CELLULAR BIOPROCESS
TECHNOLOGY
10018432 พอลิเมอร์ชีวภาพ
1(1-0-2)
BIOPOLYMERS
-

-

หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2560)
10017430 ชีวสารสนเทศศาสตร์
และการคํานวณทางชีววิทยา
3(3-0-6)
BIOINFORMATICS AND
COMPUTATIONAL BIOLOGY
10017431 เทคโนโลยีกระบวน
การชีวภาพของเซลล์
3(3-0-6)
CELLULAR BIOPROCESS
TECHNOLOGY
10017432 การผลิตวัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
BIOMATERIAL MANUFACTURING

เหตุผลในการปรับปรุง
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต

-เปลี่ยนรหหัสวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
-เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
-เพิ่มรายวิชาใหม่

10017433 ระบบและอุปกรณ์
นาโนชีวภาพ
3(3-0-6)
NANOBIODEVICES AND SYSTEM
-เพิ่มรายวิชาใหม่
10017434 วัสดุรูพรุนนาโนเมตร
และการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
NANOPOROUS MATERIALS AND
APPLICATIONS
-เพิ่มรายวิชาใหม่
10017407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
สําหรับวิศวกรรมวัสดุ
3(3-0-6)
ELECTROMAGNETIC THEORY
FOR MATERIAL ENGINEERING
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