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คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สาขาวิชา นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลักสูตร  
    1.1 ระดับปริญญาโท  
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

 ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science  Program in Nanoscience and Nanotechnology 
    1.2 ระดับปริญญาเอก  
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 

 ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Nanoscience and Nanotechnology 
 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ระดับปริญญาโท 

ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Nanoscience and Nanotechnology) 
ชื่อย่อ (ไทย)  วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  M.Sc. (Nanoscience and Nanotechnology) 

2.2 ระดับปริญญาเอก 
ชื่อเต็ม (ไทย)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Doctor of Philosophy (Nanoscience and Nanotechnology)  
ชื่อย่อ (ไทย)  ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  Ph.D. (Nanoscience and Nanotechnology) 
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3. เอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
นาโนเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์นาโน โดยเน้นความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการใน
ด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโน และนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

4.1 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 
4.1.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

4.2 ระดับปริญญาเอก  
4.2.1 แบบ 1.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
4.2.2 แบบ 1.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3. การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาโทหรือปริญญาเอก 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       หลักสูตรปรับปรุงกำหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564         

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ .....2..../....2564....... 
เมื่อวันที่.........23.......... เดือน........กุมภาพันธ์.......... พ.ศ. ......2564......... 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ .......3/2564......... 
เมื่อวันที่........16........ เดือน......มีนาคม........ พ.ศ. .....2564........ 



 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 (1) นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยีในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น สวทช.           

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุตสาหกรรมการเคลือบ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมีและ 
ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น 

 (2) ครูหรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีในสถานศึกษาต่างๆ 
 (3) ผู้เชี่ยวชาญในการประกันและควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
 (4) ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เคร่ืองมือขั้นสูงในห้องปฏิบัติการภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม 
 (5) ผู้ประกอบการอิสระทางด้านนาโนเทคโนโลยี 
 (6) ที่ปรึกษาด้านนาโนเทคโนโลยีแก่หน่วยงานต่างๆ 
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9. ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-นามสกลุ 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒกิารศกึษา(สาขาวิชา)/ 

 ปีที่สําเร็จการศึกษา 
สถาบันที่สําเรจ็การศกึษา 

1. ศ.ดร. จติิ หนูแก้ว 
(ฟิสิกส์) 
 

-   D.Eng. (Material Science 
and Engineering), 2541 

-   วท.ม. (โซลิดสเตทฟิสิกส์), 
2532 

-   กศ.บ. (ฟิสิกส์),2526 

- Nagoya University, Japan 
 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2. ผศ.ดร. อภิลักษณ ์
                      เอียดเอือ้ 
(นาโนเทคโนโลยี) 
 

-   D.Eng. (Frontier 
Materials), 2554   

-  วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), 2547   
-  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2544  

- Nagoya Institute of Technology, Japan 
 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

3. รศ.ดร. วรรณวิลัย 
                       วิทยากร 
(วัสดุศาสตร์) 

 

-  ปร.ด. (วัสดศุาสตร์), 2549     
-  วท.ม. (วัสดศุาสตร์), 2545     
-  วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 2543 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

4. ผศ.ดร. กนกนันทน์ 
                     ภาชีรักษ ์
(ฟิสิกส์) 

 
 

-   วท.ด. (ฟิสิกส์), 2551 
 
-   วท.บ. (ฟิสิกส์), 2545   

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. รศ.ดร. นวพันธ์    
                      ขยันกิจ 
(นาโนเทคโนโลยี) 
 
 

-   Ph.D. (Physics and 
Chemistry Physics), 
2555 

-  วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), 
2549 

-  วท.บ. (ฟิสิกส์), 2546 

- Strasbourg University, France 

 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  
  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

นับตั้งแต่โลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ สังคมโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มากมาย 
และนาโนเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยีในยุคน้ีที่จะมีความเกี่ยวพันไปถึงอนาคต ดังน้ันแนวโน้มใน
อนาคตจะมีผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดและจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้การวางแผนหลักสูตรจึง
ต้องคํานึงถึงแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีทางนาโนเพ่ือรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยทั่วไปในขณะน้ี   เป็นการเปล่ียนแปลงจาก 

สังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นไปในลักษณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมปรับตัวไม่ทัน เพราะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างความต้องการทางวัตถุกับทาง
จิตใจ ที่มีผลทําให้ผู้คนต้องพ่ึงพากันเองและร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  มาเป็น
สังคมสมัยใหม่ที่มีแต่ความต้องการทางวัตถุและการเป็นปัจเจกบุคคล  แล้วสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมท่ีเน้นการใช้
เทคโนโลยีแทนแรงงานและพลังงานธรรมชาติ  ผลที่เห็นในปัจจุบันก็คือการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการ
ผลิตผลิตผลทางเศรษฐกิจจนเกินความจําเป็น ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่พอจะเหลือ
ไว้ให้คนในรุ่นหลังๆ ได้ดํารงอยู่อย่างราบร่ืนน้ันหมดส้ินไปโดยไม่จําเป็น ด้วยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรทางด้านนา
โนเทคโนโลยีจะคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงดงักล่าวข้างต้นจึงเน้นไปที่องค์ความรู้ที่จะนําไปผลิตบุคลากรสาขานาโน
วิทยาและนาโนเทคโนโลยีท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติเพ่ือที่จะทําให้นาโนเทคโนโลยีเป็น
โอกาสที่จะทําให้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีข้ึนกว่าเดิม 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและ 
วัฒนธรรม ทําให้มีความจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านนาโนให้เป็นที่ยอมรับและรองรับการแข่งขันทางเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  

  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและ 

วัฒนธรรม ท่ีมีต่อพันธกิจของสถาบันมุ่งมั่นให้การศึกษาพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและการให้บริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมและดํารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจําเป็นและเพิ่มความสําคัญเป็นลําดับมากข้ึนต่อ
การดํารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน ดังน้ันการเรียนการสอนจึงเน้นการวิจัยเป็นหลักเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาสาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาเสริมสร้างและสะสมองค์
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ความรู้ด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในประเทศไทยให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือประยุกต์ในการ
ใช้งานต่างๆ ได้ และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 

13. ความสัมพันธ์กับหลกัสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาหลักสูตรอื่น 
         ไม่ม ี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตอ้งมาเรียน 

  ไม่ม ี
      13.3 การบริหารจัดการ 
  ไม่ม ี
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
เพ่ือผลิตบุคลากรวิทยาศาสตร์ สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการ

วิจัยและพัฒนาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญวิทยาการชั้นสูง  ที่นํามาซึ่งการค้นคว้าและ
พัฒนาวิทยาการใหม่ๆ   เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในด้านงานวิจัยและพัฒนาให้กว้างขวาง  มี
ประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ย่ิงข้ึน 

1.2 ความสําคญั 
นาโนเทคโนโลยีเป็นวิทยาการแขนงใหม่ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์  ซึ่งต้อง

อาศัยการบูรณาการศาสตร์ความรู้ในหลายด้าน นาโนเทคโนโลยีจึงได้ถูกบรรจุเป็นหน่ึงในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 
แต่ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใหม่นี้เป็นจํานวนมาก หลักสูตรจึงมีความสําคัญ
โดยตรงต่อการรองรับการพัฒนาของประเทศทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี และได้เน้นการพัฒนาวิจัย
แบบบูรณาการโดยอาศัยความร่วมมือของคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ  จากคณะอื่นๆ  ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในศาสตร์สาขาต่างๆ 

1.3 วัตถุประสงค ์
1.3.1 หลักสูตรเน้นการวิจัยเป็นหลัก เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
1.3.2 พัฒนา  เสริมสร้าง  และสะสมองค์ความรู้ด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  ที่เก่ียวข้องใน

ประเทศไทยเพื่อให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ และประยุกต์ในการใช้งานต่างๆ ได้ 
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2. แผนพัฒนาปรบัปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี ้

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มมีาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่าที่ สกอ.กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสตูรในระดับสากล 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและ
การเปลี่ยนแปลงด้านนาโนวิทยา
และนาโนเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตอ้งการของผู้ประกอบการ
และทิศทางของหน่วยงานต่างๆ 

- ติดตามความพึงพอใจของผู้จ้าง
งานท่ีรับนักศึกษาที่ได้สําเร็จ
การศึกษาเข้าทํางาน 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิตโดยเฉลีย่ในระดับด ี

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการให้มี
ประสบการณจ์ากการนําความรู้
ทางนาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยีไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนใหบุ้คลากรพัฒนา
งานวิจัยสู่ระดบัสากลและ
อตุสาหกรรม 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทํางานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- ผลงานวิจัยตพีิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติและปริมาณผลงานวิจัยที่
พัฒนาถึงระดบัอุตสาหกรรม 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ่อาจารย์
ในหลักสูตร 
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3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

ระดับปริญญาโท 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวงั 
ชั้นปีท่ี 

1 2 
1.มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานแบบบูรณาการ เข้าใจการเชื่อมโยงของ
หลักการของนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ 

  

2. มีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชานาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยี สามารถนํามาประยุกต์ใช้การทําวิจัยที่เก่ียวข้องได้ 

  

3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ วิ เคราะห์ด้วยเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

  

4. มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของนาโนเทคโนโลยี ตระหนักถึง
ความปลอดภัยและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการนํานาโนเทคโนโลยีไปใช้ 

  

5. สะสมองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และรู้จักพัฒนา
ทักษะตนเองในด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อวิทยาการใหม่เสมอ 

  

6. สามารถต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องได้ 
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ระดับปริญญาเอก 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
ชั้นปีที ่

1 2 3 
1.มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แบบบูรณาการ และข้ันสูง 
เข้าใจการเชื่อมโยงของหลักการของนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการได้อย่างดี 

   

2. มีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชานาโนวิทยา
และนาโนเทคโนโลยี สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทําวิจัยที่เก่ียวข้อง มี
ความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยระดับแนวหน้าเพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิจัยให้มี
คุณภาพและแพร่หลาย 

   

3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ด้วยเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ และ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมทั้งสามารถจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้เป็น
อย่างดี  

   

4. มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเก่ียวกับประโยชน์และโทษของนาโน
เทคโนโลยี ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของการนํานาโนเทคโนโลยีไปใช้ รวมถึงสามารถชี้แนะถึงประโยชน์และโทษ
ของนาโนเทคโนโลยีให้แก่ผู้อื่นได้ 

   

5. สะสมองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และรู้จักพัฒนาทักษะตนเองในด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อวิทยาการใหม่เสมอ เพ่ือ
เป็นนักวิจัยท่ีมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ 

   

6. สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและเกิดการเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
งานวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ ง 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  ข้อกําหนดต่างๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน  
ไม่ม ี

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่ม ี
 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 
2.1. วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   วัน – เวลาราชการปกต ิ
       ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – เดอืนธันวาคม 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม 
       หรือเป็นไปตามประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2.2 คณุสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
การรับบุคคลเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ.  2559  (หมวด 4) และท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะ
หลักสูตรมีดังน้ี 

ระดับปริญญาเอก 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยี 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันท่ี ก.พ. รับรอง หรือผู้ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันที่โอนมาจากหลักสูตรอื่น  

2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นาโนวิทยา นาโน
เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง  

3. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1 หรือ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร 
4. ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 4) 
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5. ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกของสถาบันทุกหลักสูตร ต้องสอบผ่านมาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่เป็นท่ียอมรับ ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี ดังน้ี 

กรณีท่ีรับผู้สมัครเข้าศึกษาได้และไม่ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
1. IELTS  ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 3      คะแนนขึ้นไป หรือ 
2. TOEFL iBT  ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 32    คะแนนขึ้นไป หรือ 
3. TOEFL UTP  ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป หรือ 
4. CU-TEP  ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 30    คะแนนขึ้นไป หรือ 
5. TU GET (PBT) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 350 คะแนนขึ้นไป หรือ 
6. TU GET (CBT) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 36   คะแนนขึ้นไป หรือ 
7. TOEIC  ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรือ 
8. KMITL-TEP  ที่ระดับ A2 ข้ึนไป หรือ 
9. CEPT (Cambridge English Placement Test) ที่ระดับคะแนนตั้งแต ่20 คะแนนข้ึนไป หรอื 
10. ผลการสอบที่สามารถเทยีบเท่า (Common European Framework of Reference  

         for Language (CEFR) ระดับ A2 โดยตอ้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ หรือ 
11. มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆ ทีส่ภาวิชาการกําหนด 

ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามวรรคแรกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่สอบ
ผ่าน  โดยให้ผู้สมัครเข้าศึกษานําผลการสอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษวรรคแรก ย่ืนเป็นหลักฐาน
ต่อส่วนงานวิชาการที่สมัครเข้าศึกษา 
  ยกเว้น กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการหรือ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
 
ระดับปริญญาโท 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นาโนวิทยา                   

นาโนเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันด้วย จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาโททาง
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันท่ีโอนมาจากหลักสูตรอื่น 

2. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร 
3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 4) 

2.3  ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า  
  ไม่ม ี

 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนกัศกึษาในข้อ 2.3 
  ไม่มี 

2.5 แผนการรบันกัศกึษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 
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  ผู้เข้าศกึษาที่สาํเร็จปริญญาตรี  

จํานวนนกัศกึษา 
ปีการศกึษา  

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีท่ี 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
คาดว่าจะสําเรจ็การศึกษา - 15 15 15 15 

 ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 
 ผู้เข้าศกึษาที่สาํเร็จปริญญาโท 

จํานวนนกัศกึษา 
ปีการศกึษา  

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีท่ี 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดว่าจะสําเรจ็การศึกษา - - 5 5 5 

 ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 
 ผู้เข้าศกึษาที่สาํเร็จปริญญาตรี  

จํานวนนกัศกึษา 
ปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีท่ี 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีท่ี 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีท่ี 3 - - 2 2 2 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 2 2 
ชั้นปีท่ี 5 - - - - 2 

รวม 2 4 6 8 10 
คาดว่าจะสําเรจ็การศึกษา - - - - 2 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) ระดับปริญญาโท 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบํารุงการศึกษา - - - - - 

ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 
2.6.2 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) ระดับปริญญาเอก 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบํารุงการศึกษา - - - - - 

ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 
2.6.3 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)  ระดับปริญญาโท 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบดําเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,438,755 1,438,755 1,438,755 1,438,755 1,438,755

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  
   (ไม่รวม 3) 

1,363,636 1,363,636 1,363,636 1,363,636 1,363,636

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

     4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
187,500 

 
187,500 187,500 187,500 187,500 

รวม (ก) 2,989,891 2,989,891 2,989,891 2,989,891 2,989,891

  ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 255,323 255,323 255,323 255,323 255,323 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

รวม (ข) 255,323 255,323 255,323 255,323 255,323 

รวม (ก) + (ข) 3,245,214 3,245,214 3,245,214 3,245,214 3,245,214 

จํานวนนักศึกษา 25 25 25 25 25

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 129,809 129,809 129,809 129,809 129,809

 ประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทตามหลักสูตรน้ี เฉลี่ย 129,809 บาท/คน/ปี 
2.6.4 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)  ระดับปริญญาเอก 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดําเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  1,726,506  1,726,506  1,726,506  1,726,506  1,726,506 

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  
   (ไม่รวม 3) 

 1,636,364  1,636,364  1,636,364  1,636,364  1,636,364 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

     4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 

รวม (ก) 3,587,870 3,587,870 3,587,870 3,587,870 3,587,870 

  ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 306,387 306,387 306,387 306,387 306,387

รวม (ข) 306,387 306,387 306,387 306,387 306,387

รวม (ก) + (ข) 3,894,257 3,894,257 3,894,257 3,894,257 3,894,257 

จํานวนนักศึกษา 30 30 30 30 30

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 129,809 129,809 129,809 129,809 129,809

 ประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกตามหลักสูตรน้ี เฉลี่ย 129,809 บาท/คน/ปี 
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2.7 ระบบการศึกษา  
แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)  
            เป็นไปตามขอ้บังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 3.1.1  จํานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร    
  3.1.1.1 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 
   สําหรับผู้ที่สําเร็จหลักสตูรปรญิญาตรีแล้วเข้าศึกษาตอ่ระดบัปริญญาโท  
   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  3.1.1.2 ระดับปริญญาเอก แบบ 1 
   แบบ 1.1 สําหรับผู้ที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 
   แบบ 1.2 สําหรับผู้ที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก 
   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต    

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  3.1.2.1 ระดับปริญญาโท  
 แผน ก แบบ ก1 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาสมัมนา       2   หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)  
ค. หมวดวิชาพ้ืนฐานด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี     12 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
ง. หมวดวิชาเลอืกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี     6   หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

3.1.2.1 ระดับปริญญาเอก  
แบบ 1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมกีารทําวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกดิความรู้ใหม ่

แบบ 1.1  (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท) 
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์      48  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาสมัมนา                           3   หน่วยกิต (ไม่นับหนว่ยกิต) 
ค. หมวดวิชาพ้ืนฐานด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี      12  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
ง. หมวดวิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี     12  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
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แบบ 1.2  (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี เกียรตินิยม) 
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์     72  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาสมัมนา       3  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
ค. หมวดวิชาพ้ืนฐานด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี      12 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
ง. หมวดวิชาเลอืกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี     12 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

   
3.1.3 รายวชิา  
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 48(0-144-0) 

THESIS 
 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2  (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
10017003 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 

THESIS 
 

หมวดวิชาสัมมนา (SEMINAR COURSE)  *เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต* 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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 
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หมวดวิชาพ้ืนฐานด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
(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        เทอร์โมไดนามิกส์สําหรบัวิทยาศาสตรน์าโน  3(3-0-6) 

      THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE 
 

หมวดวิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี
(ELECTIVE SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY) 

*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต* 
10017400 นาโนโฟโตนิกส์  3(3-0-6) 

NANOPHOTONICS 
10017401 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกและการประยุกต์ใช้งาน  3(3-0-6) 

ELECTROCERAMIC MATERIALS AND 
APPLICATIONS 

10017402 การสร้างอุปกรณ์ระดับนาโนเมตร  3(3-0-6) 
NANOFABRICATION 

10017403 เซลล์สุริยะแบบโครงสร้างนาโน  3(3-0-6) 
NANOSTRUCTURED SOLAR CELLS 

10017404 วิทยาศาสตร์พ้ืนผิว  3(3-0-6) 
SURFACE SCIENCE 

10017405 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกของวัสดุ  3(3-0-6) 
 ELECTRONIC STRUCTURE THEORY OF MATERIALS 
10017406 นาโนเซนเซอร์  3(3-0-6) 

NANOSENSORS 
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10017407        ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับวิศวกรรมวัสดุ     3(3-0-6) 
         ELECTROMAGNETIC THEORY FOR MATERIAL  

      ENGINEERING  
10017408 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและจําลองแบบทางนาโนวิทยา  3(3-0-6) 

NUMERICAL ANALYSIS AND SIMULATION IN  
NANOSCIENCE 

10017409 นาโนอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
NANOELECTRONICS 

10017410 การทดสอบวิเคราะห์วัสดุ  3(3-0-6) 
 MATERIALS CHARACTERIZATION AND TESTING 
10017420 การสังเคราะห์พอลิเมอร์  3(3-0-6) 

POLYMER SYNTHESIS 
10017421 โครงสร้าง สมบัติ และการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์  3(3-0-6) 

POLYMER STRUCTURES, PROPERTIES AND 
APPLICATIONS 

10017422 ศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนคาร์บอน  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 

10017425       วัสดุรูพรุนนาโนเมตรและการประยุกต์ใช้      3(3-0-6) 
        NANOPOROUS MATERIALS AND APPLICATIONS 

10017430 ชีวสารสนเทศศาสตร์และการคํานวณทางชีววิทยา  3(3-0-6) 
BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY 

10017431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพของเซลล์  3(3-0-6) 
CELLULAR BIOPROCESS TECHNOLOGY 

10017432 การผลิตวัสดุชีวภาพ  3(3-0-6) 
BIOMATERIAL MANUFACTURING 

    10017433       ระบบและอุปกรณ์นาโนชีวภาพ      3(3-0-6) 
        NANOBIODEVICES AND SYSTEM 

10017434 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
NANOBIOTECHNOLOGY 
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10017435 เทคนิคในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY AND BIOMEDICAL  
INDUSTRY 

10017436 เคมีสถานะของแข็งข้ันสูงและการประยุกต์ใช้   3(3-0-6) 
 ADVANCED SOLID STATE CHEMISTRY AND APPLICATIONS 
10017437 นาโนเทคโนโลยีสําหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน   3(3-0-6) 
 NANOTECHNOLOGY FOR ENERGY STORAGE DEVICES 
10017438 เทคโนโลยีอิมัลชันและการห่อหุ้ม    3(3-0-6) 
 EMULSION AND ENCAPSULATION TECHNOLOGY 
10017439 วิศวกรรมควอนตัมไฟฟ้าแม่เหล็ก    3(3-0-6) 
 QUANTUM ELECTROMAGNETIC ENGINEERING 
  

ความหมายของรหัสประจํารายวิชา 
รหัสวิชาทีใ่ช ้กําหนดให้เป็นตวัเลขและตัวอกัษร 8 หลัก  

        รหัสตัวที่ 1,2 ได้แก่เลข 10       หมายถึง    วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
        ลาดกระบัง     
        รหัสตัวที่ 3,4      ได้แก่เลข 01 หมายถึง  สาขาวิชานาโนวิทยาลัยและนาโน 
                                                                              เทคโนโลยี 
        รหัสตัวที่ 5 ได้แก่เลข        7    หมายถึง      ระดับบัณฑิตศึกษา 
        รหัสตัวที่ 6,7,8     หมายถึง  ลําดับที่ของรายวิชา 
   

ความหมายของรหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศกึษา 
รหัสวิชาทีใ่ช ้กําหนดให้เป็นตวัเลขและตัวอกัษร 8 หลัก  

        รหัสตัวที่ 1,2 ได้แก่เลข 99 หมายถึง   รหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา     
        รหัสตัวที่ 3,4      ได้แก่เลข 10 หมายถึง  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
        ลาดกระบัง     
        รหัสตัวที่ 5,6      ได้แก่เลข 01 หมายถึง  สาขาวิชานาโนวิทยาลัยและนาโน 
                                                                              เทคโนโลยี 
        รหัสตัวที่ 7 ได้แก่เลข        8    หมายถึง      ระดับบัณฑิตศึกษา 
        รหัสตัวที่ 8     หมายถึง  การสอบ 

1 วิทยานิพนธ์ 
2 การสอบวัดคณุสมบัต ิ
3 การสอบประมวลความรู้ 
4 การผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ  
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3.1.4 แผนการศกึษา 
  3.1.4.1 ระดับปริญญาโท  
 แผน ก แบบ ก1 (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017001 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9(0-27-0) 

10017100 
 

ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลย ี
RESEARCH METHODOLOGY AND  
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017101 ทฤษฎีควอนตมัสําหรับวิทยาศาสตร์นาโน 
QUANTUM THEORY FOR NANOSCIENCE 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 9 

 

ปีที ่1 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017001 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9(0-27-0) 

10017102 
 

วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน 
MATERIALS SCIENCE AND NANOMATERIALS 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017103 
 

เทอร์โมไดนามกิส์สําหรับวิทยาศาสตร์นาโน 
THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017081 
 

สัมมนา 1 
SEMINAR 1 

1(0-3-2) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 9 
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ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017001 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9(0-27-0) 

10017xxx 
 

วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017xxx 
 

วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017082 
 

สัมมนา 2 
SEMINAR 2 

1(0-3-2) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 9 

 

ปีที ่2 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017001 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9(0-27-0) 

       รวม 9 
รวมตลอดหลกัสูตร 36  

 
หมายเหตุ - นับหน่วยกิตเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ์ 

 - วิชาวิทยานิพนธ์หากนักศึกษามีความประสงค์ลงหน่วยกิตจํานวนมากกว่าแผนการศึกษา      
  (ไม่เกิน 15 หน่วยกิต) กําหนดใหน้ักศึกษาย่ืนคําร้องตอ่สํานักทะเบียนและประมวลผลโดย  
  ผ่านความเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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3.1.4.2 ระดับปริญญาเอก 
แบบ 1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมกีารทําวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกดิความรู้ใหม ่
แบบ 1.1  (ผู้เข้าศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท) 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017002 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9(0-27-0) 

10017100 
 

ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลย ี
RESEARCH METHODOLOGY AND  
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017101 ทฤษฎีควอนตมัสําหรับวิทยาศาสตร์นาโน 
QUANTUM THEORY FOR NANOSCIENCE 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 9 

 

ปีที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017002 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9(0-27-0) 

10017102 
 

วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน 
MATERIALS SCIENCE AND NANOMATERIALS 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017103 เทอร์โมไดนามกิส์สําหรับวิทยาศาสตร์นาโน 
THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017081 สัมมนา 1 
SEMINAR 1 

1(0-3-2) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 9 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017002 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9(0-27-0) 

10017xxx 
 

วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017xxx 
 

วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017082 สัมมนา 2 
SEMINAR 2 

1(0-3-2) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 9 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017002 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9(0-27-0) 

10017xxx 
 

วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017xxx 
 

วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 9 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017002 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

6(0-18-0) 

10017083 สัมมนา 3 
SEMINAR 3 

1(0-3-2) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 6 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017002 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

6(0-18-0) 

       รวม 6 
รวมตลอดหลกัสูตร 48 

 

หมายเหตุ - นับหน่วยกิตเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ์ 

 - วิชาวิทยานิพนธ์หากนักศึกษามีความประสงค์ลงหน่วยกิตจํานวนมากกว่าแผนการศึกษา      
  (ไม่เกิน 15 หน่วยกิต) กําหนดใหน้ักศึกษาย่ืนคําร้องตอ่สํานักทะเบียนและประมวลผลโดย  
  ผ่านความเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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  แบบ 1.2  (ผู้เข้าศึกษาสําเรจ็การศกึษาระดับปริญญาตรี)  

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017003 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9(0-27-0) 

10017100 
 

ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลย ี
RESEARCH METHODOLOGY AND  
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017101 ทฤษฎีควอนตมัสําหรับวิทยาศาสตร์นาโน 
QUANTUM THEORY FOR NANOSCIENCE 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 9 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017003 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9(0-27-0) 

10017102 
 

วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน 
MATERIALS SCIENCE AND NANOMATERIALS 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017103 เทอร์โมไดนามกิส์สําหรับวิทยาศาสตร์นาโน 
THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017081 สัมมนา 1 
SEMINAR 1 

1(0-3-2) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 9 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017003 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9(0-27-0) 

10017xxx 
 

วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

 
10017082 สัมมนา 2 

SEMINAR 2 
1(0-3-2) 

ไม่นับหน่วยกิต 
       รวม 9 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017003 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9(0-27-0) 

10017xxx 
 

วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

10017083 สัมมนา 3 
SEMINAR 3 

1(0-3-2) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 9 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017003 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

6(0-18-0) 

10017xxx 
 

วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 6 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017003 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

6(0-18-0) 

10017xxx 
 

วิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 

       รวม 6 
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ปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017003 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

6(0-18-0) 

       รวม 6 

 

ปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017003 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

6(0-18-0) 

       รวม 6 
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ปีที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017003 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

6(0-18-0) 

       รวม 6 

 

ปีที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

10017003 
 

วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

6(0-18-0) 

       รวม 6 
รวมตลอดหลกัสูตร 72  

 

หมายเหตุ - นับหน่วยกิตเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ์ 

 - วิชาวิทยานิพนธ์หากนักศึกษามีความประสงค์ลงหน่วยกิตจํานวนมากกว่าแผนการศึกษา      
  (ไม่เกิน 15 หน่วยกิต) กําหนดใหน้ักศึกษาย่ืนคําร้องตอ่สํานักทะเบียนและประมวลผลโดย  
  ผ่านความเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
 
3.1.5   คําอธบิายรายวิชา 
             คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ค) 
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 3.2 ชื่อ สกลุ ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร   

ชือ่-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศกึษา/ 
 ปีทีส่ําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ  

1. ศ.ดร.จิติ หนแูก้ว 
(ฟิสิกส์) 
 

-  D.Eng. (Material Science and 
Engineering), Nagoya, University, 
Japan, 2541 

-  วท.ม. (โซลดิสเตทฟิสกิส์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 

-  กศ.บ. (ฟิสกิส)์, มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ สงขลา, 2526 

Chittinan, D.,  Buranasiri, P.,  Lertvanithphol, T.,  Eiamchai, P.,  Patthanasettakul, V.,  
Chananonnawathorn, C.,  Limwichean, S.,  Nuntawong, N.,  Klamchuen, A.,  
Muthitamongkol, P.,  Limsuwan, P.,  Chindaudom, P.,  Nukeaw, J., Nakajima, H.,  
Horprathum, M.,  Observations of the initial stages on reactive gas-timing sputtered 
TaO thin films by dynamic in situ spectroscopic ellipsometery. 
Optical Materials, 2019. 92: p. 223-232. 
 
Rattanawarinchai, P.,  Khemasiri, N.,  Jessadaluk, S.,  Chananonnawathorn, C.,  
Horprathum, M.,  Klamchuen, A.,  Kayunkid, N.,  Rahong, S.,  Phromyothin, D.,  
Nukeaw, J., Growth time dependence on photoelectrochemical property of Zinc 
Oxide nanorods prepared by hydrothermal synthesis. Surface Review and Letters, 
2018. 25: p. 1840001. 
 
Tammarugwattana, N.,  Jessadaluk, S.,  Khemasiri, N.,  Rahong, S.,  Rangkasikorn, A.,  
Wirunchit, S.,  Kayunkid, N.,  Nukeaw, J., Study of optical and electrical properties 
of tin doped cobalt-phthalocyanine thin films prepared by thermal co-evaporation. 
AIP Conference Proceedings, 2018. 2010: p. 020027. 
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ชือ่-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศกึษา/ 
 ปีทีส่ําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ  

2. ผศ.ดร.อภลิกัษณ ์
              เอียดเอื้อ 
(นาโนเทคโนโลยี) 
 

- D.Eng. (Frontier Materials), Nagoya 
Institute of Technology, Japan, 
2554   

- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547   

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2544     

Tanwongwan, W.,  Eiad-ua, A.,  Kraithong, W.,  Viriya-empikul, N.,  Suttisintong, K.,  
Klamchuen, A.,  Kasamechonchung, P.,  Khemthong, P.,  Faungnawakij, K.,  Kuboon, 
S., Simultaneous activation of copper mixed metal oxide catalysts in alcohols for 
gamma-valerolactone production from methyl levulinate. Applied Catalysis A: 
General, 2019.  579: p. 91-98. 
 
Kaewtrakulchai, N., Rousset, P., Eiad-Ua, A., Characterization of activated biochar 
prepared from pineapple waste for metal catalyst support. Suranaree Journal of 
Science and Technology, 2019. 26(1): p. 23-30. 
 
Sayjumpa, J.,  Jomhataikool, B.,  Faungnawakij, K.,  Kuboon, S.,  Kraithong, W.,  Fuji, 
M.,  Eiad-Ua, A., Porous carbon adsorbent from humin derived from thai leonardite 
for methylene blue dye adsorption. Current Applied Science and Technology, 
2019. 19(1): p. 1-8. 

32



 
 

ชือ่-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศกึษา/ 
 ปีทีส่ําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ  

3. รศ.ดร.วรรณวิลัย 
            วิทยากร 
(วัสดุศาสตร์) 
 

-  ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551     

-  วท.ม. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545     

-  วท.บ. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม, 2543 

Pulphol, P., Vittayakorn, N., Vittayakorn, W., Kolodiazhnyi, T., Electrical 
conductivity, magnetism, and optical properties of reduced BaCeO3. Applied 
Physics A: Materials Science and Processing, 2019. 125(3): p.197. 
 
Poolphol, P., Muanghlua, R., Atiwongsangthong, N., Vittayakorn, W., Vittayakorn, N., 

The study of trivalent-dopants effect on electrical properties of the BaZr0.7In0.3O3-δ 
system. Integrated Ferroelectrics, 2019. 195(1): p. 109-118. 
 
Nawanil, C., Panprom, P.,  Makcharoen, W.,  Khaosa-Ard, K.,  Maluangnont, T.,  
Vittayakorn, W.,  Vittayakorn, N., Synthesis of BaTiO3@TiO2 -sheet Core-Shell 
Structured Nanocomposites. Integrated Ferroelectrics, 2019. 195(1): p. 196-207. 

4. ผศ.ดร. กนกนันทน ์
               ภาชีรักษ์ 
(ฟิสิกส์) 

 

-  วท.ด. (ฟิสิกส)์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี, 2551 

-  วท.บ. (ฟิสิกส)์, มหาวิทยาลัยขอนแกน่, 
2545 

   

Sailuam, W., Phacheerak, K., Bootchanont, A., Fongkaew, I., Limpijumnong, S., 
Elastic and mechanical properties of hydroxyapatite under pressure: A first-
principles investigation. Computational Condensed Matter, 2019. 24: p. e00481. 
 
Sailuam, W., Busayaporn, W., Limpijumnong, S., Phacheerak, K., First-principles 
investigations of structural and elastic properties of LiGaO2 under pressure. 
Computational Condensed Matter, 2019. 20: p. e00385. 
 
Nuleg, W., Thanomngam, P., Phacheerak, K.S., First principles study on structural 
and electronic properties of Li, Na and K - Intercalated zinc phthalocyanine. 
Materials Today: Proceedings, 2018. 5(7): p. 14852-14856. 
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ชือ่-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศกึษา/ 
 ปีทีส่ําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ  

5. รศ.ดร.นวพันธ์    
                  ขยันกิจ 
(นาโนเทคโนโลยี) 
 
 

- Ph.D. (Physics and Chemistry 
Physics) Strasbourg University, 
France, 2555 

- วท.ม. (ฟิสิกสป์ระยุกต์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2549 

- วท.บ. (ฟิสกิส)์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2546 

Rattanawarinchai, P.,  Khemasiri, N.,  Jessadaluk, S.,  Chananonnawathorn, C.,  
Horprathum, M.,  Klamchuen, A.,  Kayunkid, N.,  Rahong, S.,  Phromyothin, D.,  

Nukeaw, J., Growth time dependence on photoelectrochemical property of Zinc 
Oxide nanorods prepared by hydrothermal synthesis. Surface Review and Letters, 
2018. 25: p. 1840001. 

Tammarugwattana, N.,  Jessadaluk, S.,  Khemasiri, N.,  Rahong, S.,  Rangkasikorn, A.,  
Wirunchit, S.,  Kayunkid, N.,  Nukeaw, J., Study of optical and electrical properties 

of tin doped cobalt-phthalocyanine thin films prepared by thermal co-evaporation. 
AIP Conference Proceedings, 2018. 2010: p. 020027. 

Jessadaluk, S., Khemasiri, N., Rattanawarinchai, P., Kayunkid and 5 more (...) 
(2019).A tunable thermal switching device based on Joule heating-induced metal-
insulator transition in VO2 thin films via an external electric field. Japanese Journal 
of Applied Physics,p.58 
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3.2.2 อาจารย์ประจํา  

ชือ่-นามสกลุ 
 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา/    
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ  

1. รศ.ดร. วิษณ ุ          
               เพชรภา 
(ฟิสิกส์) 
 

-  ปร.ด. (ฟิสกิสป์ระยุกต์) 
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550 
-  M.S. (Laser Physics)  
   Central Florida University,       
   USA., 2540 
-  วท.บ. เกียรตินิยม (ฟิสกิส์)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

Wattanawikkam, C., Kansa-ard, T., Pecharapa, W., X-ray absorption spectroscopy 
analysis and photocatalytic behavior of ZnTiO3 nanoparticles doped with Co and Mn 
synthesized by sonochemical method. Applied Surface Science, 2019 
474: p. 169-176. 
 
Rao, V.R., Devi, L.L., Jayasankar, C.K., Pecharapa, W., Kaewkhao, J., Depuru, 
S.R.,Luminescence and energy transfer studies of Ce3+/Dy3+ doped fluorophosphate 
glasses. Journal of Luminescence, 2019. 208: p. 89-98. 
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prepared by electrostatic spray deposition technique. Materials Chemistry and Physics, 
2019. 226: p. 302-308. 
 

Songkeaw, P., Tunhoo, B., Thiwawong, T., Onlaor, K., Transparent write-once-read-
many-times memory devices based on an ITO/EVA:rGO/ITO structure. 
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2018. 29(20): p. 17517-17524. 
 

Thiwawong, T., Onlaor, K., Chaithanatkun, N., Tunhoo, B., Preparation of copper doped 
zinc oxide nanoparticles by precipitation process for humidity sensing device. AIP 
Conference Proceedings, 2018. 2010: p. 020022. 
 

18. ผศ. ดร. ศุภมาศ  
                 วิรุญจิตร 
(นาโนเทคโนโลยี) 
 

- ปร.ด. (นาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลยี) 
  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า     
  คุณทหารลาดกระบัง, 2558 
- วท.ม. (เคมี) 
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า     
   คุณทหารลาดกระบัง, 2552 
- วท.บ. (เคมี) 
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า     
   คุณทหารลาดกระบัง, 2549 

Rattanawarinchai, P., Khemasiri, N., Soyeux, N. Wirunchit, S., and 7 more (...) (2019).Gold 
nanoparticles decorated zinc oxide nanorods as electrodes for a highly sensitive non-
enzymatic electrochemical glucose detection. Japanese Journal of Applied Physics,58 

Khemasiri, N., Soyeux, N., Rattanawarinchai, P. Wirunchit, S., and 6 more (...) 
(2019).Modification of a photoanode by means of localized surface plasmon resonance 
from Au nanoparticles decorated on ZnO nanorods for photoelectrochemical 
applications. Japanese Journal of Applied Physics,58 

Khemasiri, N., Kayunkid, N., Soyeux, N. Wirunchit, S., and 6 more (...) (2020).Influence of 
aluminum-doped zinc oxide seeding film on morphological properties of 
hydrothermally-grown zinc oxide nanorods. Japanese Journal of Applied Physics,59(3)  
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3.2.3 อาจารย์์พิเศษ  

ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒ ิ/สาขาวิชา/สถานศกึษา สถานท่ีทํางาน 
1. ดร.นาวิน  วิริยะเอี่ยมพิกุล 
 

-  D. Eng. (Chemical Engineering),  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  M. Eng. (Chemical Engineering), 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  B. Eng (Chemical Engineering),  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Green Technology Research 
Co.,Ltd. 

2. ผศ.ดร.วันดี   อ่อนเรียบร้อย -  Ph.D. (Materials Science), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-  วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

-  วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพื่อ
มาตรฐานและอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนบุรี 

3. ดร.อรรณพ   คล้ําช่ืน -   Ph.D. Sc. (Chemistry), Osaka 
University, Japan 

-  วท.ม. (ฟิสกิส์ประยุกต์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

-  วท.บ. (ฟิสิกส์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ, 
สวทช. 

4. ดร.ชัญชณา   ธนชยานนท์ - Ph.D. (Electronic Materials), 
Imperial College, England 

-   B.Eng (Materials Science and 
Engineering), Imperial College, 
England 

ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุ
แห่งชาติ 
 

5. ผศ.ดร.ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา - D.Eng. (Materials Science and 
Engineering), Tokyo Institute of 
Technology, Japan 

- วท.ม.(เทคโนโลยีเซรามิก), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาควิชาวัสดุศาสตร์                 
คณะวิทยาศาสตร์                 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒ ิ/สาขาวิชา/สถานศกึษา สถานท่ีทํางาน 
6. ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ - 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), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

7. ดร.มติ  ห่อประทุม - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ฟิสิกส์), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส)์, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศูนย์เทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

8. ดร.ธนวัช  สุจริตวรกุล - วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ),สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

9. ดร.ธนาวดี  เดชะคุปต์ - Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), The Pennsylvania 
State University 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยี         
เซรามิก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วิทยาศาสตบัณฑิต(เซรามิกและวัสดุ
ศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม         
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
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ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒ ิ/สาขาวิชา/สถานศกึษา สถานท่ีทํางาน 
10. ดร.สุพล  มนะเกษตรธาร - Ph.D. (Mechanical Engineering), 

University of Wisconsin, Madison, 
USA 

- M.S. (Mechanical Engineering), 
University of California, Berkeley, 
USA 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
 การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิจัยเป็นไปตามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในแต่ละหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
มีผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การทําวิทยานิพนธ์ และปฏิบัติงานได้เป็นที่พึงพอใจของนักวิจัยใน

หน่วยงานภายนอกทีม่ีความรว่มมือกับวิทยาลัยนาโนฯ 
4.2. ชว่งเวลา 

เป็นไปตามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  

เป็นไปตามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 
5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559  
 
5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
หลักสูตรแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ กําหนดให้มีการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ และสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องผ่านการ
สอบวัดคุณสมบัติก่อนจึงจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 

1) มีผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
2) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับ 1 เร่ือง ท่ีอยู่ในฐานของ ก.พ.อ. และฐานของสภาวิชาการ
รับรอง   

ระดับปริญญาเอก แบบ 1 
1) มีผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
2) ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
3) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
ขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและต้องมีค่าดัชนีอ้างอิงในฐานของ ISI หรือ 
SJR  ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

5.3 ช่วงเวลา  
         ตลอดปีการศึกษา 
 
5.4 จํานวนหน่วยกิต  

ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 
สําหรับผู้ที่สําเรจ็หลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
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 เพ่ือให้คําปรึกษาและคําแนะนํา

ในงานวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 3.) และจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยอย่าง
สม่ําเสมอ รวมท้ังมีการนําเสนองานวิจัยในรายวิชาสัมมนา 2 และวิชาสัมมนา 3 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 

1) การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 
2) การสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอย่างน้อย 1 คน โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานกรรมการ 
3) มีผลงานวิจัยผ่านตามเกณฑ์ในข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 12) 
 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1 
1) การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 
2) การสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการจํานวน 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อย่างน้อย 1 คน โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานกรรมการ 
3) ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ โดยจะทําการสอบวัดความรู้ในเน้ือหาของวิชาพ้ืนฐานด้านนาโน

วิทยาและนาโนเทคโนโลยี ภายใน 4 ภาคการศึกษาแรก 
4) มีผลงานวิจัยผ่านตามเกณฑ์ในข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48



 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรยีนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศกึษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนกัศึกษา 
1) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของนาโน
เทคโนโลยี  ตระหนักถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการนํานา
โนเทคโนโลยีไปใช้ 

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวการความปลอดภัยของ
วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ความรับผิดชอบด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อสังคม และการโฆษณาชวนเชื่อของ
สินค้าซึ่งอ้างสมบัติพิเศษของนาโนเทคโนโลยี 

2) มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานแบบ
บูรณาการและความเข้าใจการเชื่อมโยงของ
หลักการของนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีต่อ
ปรากฏการณ์และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

จัดสอนวิชาพ้ืนฐานและวิชาเลือกด้านนาโนวิทยา
และนาโนเทคโนโลยี 

3) คิดอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์ด้วยเหตุผล มี
ความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 

การนําเสนอความก้าวหน้าและสรุปผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การกํากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

4) สามารถนําเสนอค้นคว้า นําเสนอข้อมูล และ
สื่อสารอย่างถึงเป้าหมายโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

การนําเสนอความก้าวหน้าและสรุปผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการนําเสนอรายงานกลุ่ม และการ
อภิปรายกลุ่ม 

5) มีความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ศักยภาพของตน 

มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและการอภิปรายกลุ่ม 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 
  2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 
1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และเคารพในความคิดและสิทธิทางปัญญาของผู้อื่นและตระหนัก

ถึงประโยชน์และโทษของนาโนเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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2) ส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติตามหลักความปลอดภัยและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการนํา
นาโนเทคโนโลยีไปใช้ รวมท้ังให้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการนํานาโนเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

3) สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาที่เกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความถูกต้องทางคุณธรรม จริยธรรม 
และวิชาการประกอบกัน 

4) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวการความปลอดภัยของ
วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม และการโฆษณาชวนเชื่อของ
สินค้าซึ่งอ้างสมบัติพิเศษของนาโนเทคโนโลยี 
2) ปลูกผังให้นักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะและ
การทํางานวิจัย  
3) อภิปรายกลุ่มโดยกําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
2) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3) ประเมินผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มอบหมาย โดยสังเกตพฤติกรรมและการบริหารจัดการภายในกลุ่ม 
4) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
5) ประเมินผลการนาํเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถวิเคราะห์ปัญหา จัดการความรู้ และถ่ายทอดความรู้ รู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง อธิบาย
ความสําคัญ เข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ทางนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ข้ันสูง 

2) เชี่ยวชาญการใช้เคร่ืองมือเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยทางด้านนาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยี 

3) สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีที่มีความสําคัญต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) สอนด้วยกิจกรรมภาคปฏิบัติ การปฏิบัติงานวิจัย และศึกษาด้วยตนเอง  
2) บรรยายเนื้อหาเสริม และยกตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวัน

เพ่ือดึงความสนใจ 
3) สอนโดยใช้ปัญหาคิดวิเคราะห์ และวิเคราะห์กรณีศึกษา 
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4) มีกิจกรรมเสริมความเข้าใจด้วยการอภิปราย การให้ผู้ เรียนตั้งคําถาม  กิจกรรมกลุ่ม และ
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน  

5) มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเองตามหัวข้อที่กําหนดเพ่ือนํามาสรุปรายงานและนําเสนอ 
มีการวัดและประเมินต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง  

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
2) วิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของผู้เรียน การรู้จักตั้งคําถาม 
3) นําเสนอรายงานสรุปจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
4) วิเคราะห์กรณีศึกษา 

 2.3. ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิด วิเคราะห์ พัฒนากรอบแนวคิด  ออกแบบ แก้ไข และจัดการปัญหาทางนาโนวิทยาและ  นาโน
เทคโนโลยี  ด้วยการวิจัยข้ันสูง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ 

2) สามารถบูรณการแนวคิดจากสาขาอื่นและประยุกต์ แก้ปัญหา สังเกต ตั้งคําถาม ประเมินคุณภาพ
บูรณการ พัฒนาความรู้ ทางนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแนวคิดหรือ
แนวปฏิบัติ หรือนําไปใช้ได้อย่างมีนัยสําคัญ 

3) สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างเป็นปัจจุบัน  

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) อภิปรายกลุ่ม การมอบหมายให้นักศึกษาทํากิจกรรมกลุ่ม และนําเสนอผลการศึกษา 
2) การเสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดในห้องเรียน 
3) วิเคราะห์กรณีศึกษาและตัวอย่างในชีวิตประจําวัน 
4) การให้ผู้เรียนรู้จักตั้งคําถาม 
5) การนําเสนอความก้าวหน้าและสรุปผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองภายใต้การกํากับดูแลโดยอาจารย์ที่

ปรึกษา 
2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) วิเคราะห์กรณีศึกษาและตัวอย่างในชีวิตประจําวัน 
2) วิเคราะห์จากพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การรู้จักตั้งคําถาม 
3) การประเมินกิจกรรมกลุ่ม 
4) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
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 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน  
   การรับผิดชอบ 

1) แสดงความเห็นและมีความเห็นและเป็นผู้นําที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพและสามารถให้คําแนะนํา
และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

2) ร่วมรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้สัมฤทธ์ิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

 2.4.2. กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
   ความรับผิดชอบ 

1) จัดอภิปรายกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2) มอบหมายงานรายบุคคล และการมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นงานการค้นคว้าด้วยตนเอง 

การนําเสนอรายงาน 
 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 สามารถสรุปและเสนอวิธีแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น

ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
3) สามารถสื่อสารทางวิชาการต่อบุคคลหลากกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ต่อบุคคลหลากกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
 การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายงานรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มซึ่งต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระบบสารสนเทศ
ของห้องสมุด ทางอินเทอร์เน็ต สื่อการสอน e-learning และรายงานผล โดยเน้นการนําตัวเลข 
หรือมีสถิติอ้างอิง 

2) การวิเคราะห์ความเชื่อถือของแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
3) การนําเสนอโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมินรายงานบุคคลและกิจกรรมกลุ่มซึ่งมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและการ
วิเคราะห์สรุปข้อมูลเชิงตัวเลขและเชิงสถิติ  

2) การนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการคํานวณ และการวิเคราะห์เชิง

สถิติ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1   ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง   

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
วิชาชีพ และเคารพในความ 
คิดและสิทธิทางปัญญาของ
ผู้ อื่ น แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ประโยชน์และโทษของนาโนฯ 
ที่มีผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
จัดการความ รู้  และถ่ายทอด
ความรู้ รู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
อธิบายความสําคัญ เข้าใจและ
เชื่อมโยงความรู้ ทางนาโนวิทยา
และนาโนเทคโนโลยี เ พื่อการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ขั้นสูง 

1.  คิด  วิ เคราะห์  พัฒนากรอบ
แนวคิด   ออกแบบ  แก้ ไข  และ
จัดการปัญหาทางนาโนวิทยาและนา
โนเทคโนโลยี  ด้วยการวิจัยขั้นสูง 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็น
ระบบ 

 

1. แสดงความเหน็และมี
ความเห็นและเป็นผู้นําที่ดทีาง
วิชาการและวิชาชีพและสามารถ
ให้คําแนะนําและยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นได ้

1. สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลได้ 

2. ส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติ
ตามหลักความปลอดภัยและ
ผลก ระทบต่ อ สั ง ค มและ
สิ่งแวดล้อมของการนํานาโน
เทคโนโลยีไปใช้ รวมทั้งให้
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยว 
กับการนํานาโนเทคโนโลยีไป
ใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
จริยธรรม 

2. เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ
เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ทางด้านนาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยี 
 

2. สามารถบูรณการแนวคิดจาก
สาขาอื่นและประยุกต์ แก้ปัญหา 
สังเกต ตั้งคําถาม ประเมินคุณภาพ
บูรณการ พัฒนาความรู้ ทางนาโน
วิทยาและนาโนเทคโนโลยี  เพื่อให้
เกิดการปรับปรุงแนวคิดหรือแนว
ปฏิบั ติ  หรือ นํ า ไป ใ ช้ ได้ อ ย่ า งมี
นัยสําคัญ 
 

2 .  ร่ ว ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร
ดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม 
ใ ห้ สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

2.ค้ น ค ว้ า ใ น ป ร ะ เ ด็ น
ปั ญ ห า ที่ สํ า คั ญ แ ล ะ
ซับซ้อน สามารถสรุปและ
เสนอวิธีแก้ไขได้อย่างตรง
ประเด็นด้วยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ  
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1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สามารถประมวลปัญหา 
และจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยคํานึงถึงความถูกต้องทาง
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
วิชาการประกอบกัน 

 

3. สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
ด้ า น น า โ น วิ ท ย า แ ล ะ น า โ น
เทคโนโลยีที่มีความสําคัญต่อ
สังคมและประเทศชาติ 

3. สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ก้ า ว ทั น ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
เทคโนโลยีอย่างเป็นปัจจุบัน 
 

3.สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรม
กลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
 

3. สามารถสื่อสารทาง
วิชาการต่อบุคคลหลาก
ก ลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม 

   4. สามารถใช้เทคโนโลยีที่
เ หม า ะสม ในนํ า เ สนอ
ผลงานทางวิชาการ ต่อ
บุคคลหลากกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธฯ์ 

5. ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร ฯ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
10017XXX วิทยานิพนธ์                  

10017081 สัมมนา 1                  

10017082 สมัมนา 2                  

10017100 ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณ 
  ด้านนาโนเทคโนโลยี 

                 

10017101 ทฤษฎีควอนตัมสําหรับ 
   วิทยาศาสตร์นาโน 

                 

10017102 วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน                  

10017103 เทอร์โมไดนามิกสส์ําหรับ 
วิทยาศาสตร์นาโน 

                 

10017400 นาโนโฟโตนิกส ์                  

10017401 วัสดอุิเล็กโทรเซรามิกและการ      
  ประยุกตใ์ช้งาน 

                 

10017402 การสร้างอุปกรณ์ระดับนาโนเมตร                  

10017403 เซลล์สุริยะแบบโครงสร้างนาโน                  

10017404 วิทยาศาสตร์พื้นผิว                  

10017405 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนกิของ 
  วัสด ุ

                 

10017406 นาโนเซนเซอร์ 
 

                 

56



        

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธฯ์ 

5. ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร ฯ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
10017407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับ        

   วิศวกรรมวัสด ุ
                 

10017408 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการ 
  จําลองแบบทางนาโนวิทยา 

                 

10017409 นาโนอิเล็กทรอนิกส์                  

10017410 การทดสอบวิเคราะห์วัสด ุ                  

10017420 การสังเคราะห์พอลิเมอร์                  

10017421 โครงสร้างสมบัตแิละการ 
  ประยุกตใ์ช้พอลิเมอร์ 

                 

10017422 ศาสตรแ์ละเทคโนโลยีนาโน 
  คาร์บอน 

                 

10017423 วัสดอุินทรีย์เชิงฟังก์ชัน                  

10017424 วัสดุนาโนคอมโพสิต                  

10017425 วัสดุรูพรุนนาโนเมตรและการ    
   ประยุกต์ใช้ 

                 

10017430 ชีวสารสนเทศศาสตรแ์ละการ 
               คํานวณทางชีววิทยา 

                 

10017431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 
  ของเซลล ์

                 

10017432 การผลติวัสดุชีวภาพ              
  

  

57



        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธฯ์ 
5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร ฯ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

10017433 ระบบและอุปกรณ์นาโนชีวภาพ                  
10017434 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ                  
10017435 เทคนิคในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ    

  และอตุสาหกรรมชีวการแพทย์ 
                 

10017436 เคมีสถานะของแข็งขั้นสูงและการ  
   ประยุกต์ใช ้

                 

10017437 นาโนเทคโนโลยีสําหรับอุปกรณ์กัก 
  เก็บพลังงาน 

                 

10017438 เทคโนโลยอีิมลัชนัและการห่อหุ้ม                  

10017439 วศิวกรรมควอนตัมไฟฟ้าแม่เหล็ก                  
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ระดับปริญญาเอก แบบ1 
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 

1) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และเคารพในความคิด สิทธิทาง
ปัญญาของผู้อื่น และตระหนักถึงประโยชน์และโทษของนาโนเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

2) มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริต สามารถประมวลปัญหาและจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการและวิชาชีพได้ โดยคํานึงถึงความถูกต้องทางคุณธรรม จริยธรรม 
และวิชาการประกอบกัน 

3) ส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติตามหลักความปลอดภัยและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการ
นํานาโนเทคโนโลยีไปใช้ รวมท้ังให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนํานาโนเทคโนโลยีไปใช้ได้
อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

4) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคมอย่าง
เคร่งครัด 
 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวการความปลอดภัยของ

วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมต่อสังคม และการโฆษณาชวน
เชื่อของสินค้าซึ่งอ้างสมบัติพิเศษของนาโนเทคโนโลยี 

2) ปลูกผังให้นักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะและ
การทํางานวิจัย โดยเน้นในเร่ืองจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพเป็นสําคัญ 

3) อภิปรายกลุ่มโดยกําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง  
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
2) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3) ประเมินผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มอบหมาย โดยสังเกตพฤติกรรมและการบริหารจัดการภายในกลุ่ม 
4) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
5) ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
2.2.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถวิเคราะห์ปัญหา จัดการความรู้ และถ่ายทอดความรู้ 
อธิบายความสําคัญ เข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ ทางนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี เพ่ือการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ข้ันสูง รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการ
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ปฏิบัติในวิชาชีพ 
2) มีความเชี่ยวชาญการใช้เคร่ืองมือเฉพาะทางท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยทางด้านนาโนวิทยาและนาโน

เทคโนโลยี พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้ันสูงได้ 
3) สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีที่มีความสําคัญต่อสังคมและ

ประเทศชาต ิ

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  บรรยายเน้ือหาเสริม และยกตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนในระหว่าง

การ  ทําวิจัยหรือปฏิบัติงานข้ันสูงที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ  
 2)  ศึกษาด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
 3)  สอนโดยใช้ปัญหาคิดวิเคราะห์ และวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4) ใช้วิธีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบและทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงมี

กิจกรรมเสริมความเข้าใจด้วยการอภิปราย การให้ผู้ เรียนตั้งคําถาม  กิจกรรมกลุ่ม และ
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน  

5) มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเองตามหัวข้อที่กําหนดเพื่อนํามาสรุปรายงานและนําเสนอ 
มีการวัดและประเมินต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

6) มีการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีอิสระ
ในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 

 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
2) วิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของผู้เรียน การรู้จักตั้งคําถาม 
3) นําเสนอรายงานสรุปจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
4) วิเคราะห์กรณีศึกษาให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

 2.3. ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิด วิเคราะห์ พัฒนากรอบแนวคิดอย่างเป็นระบบ และออกแบบ แก้ไข ให้สามารถ
จัดการปัญหาทางนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีด้วยการวิจัยข้ันสูง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่
อย่างเป็นระบบ 

2) สามารถบูรณการแนวคิดจากสาขาอื่นและประยุกต์ แก้ปัญหา สังเกต ตั้งคําถาม ประเมินคุณภาพ
บูรณการ เพ่ือพัฒนาความรู้ทางนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีให้เกิดการปรับปรุงแนวคิดหรือ
แนวปฏิบัติ ให้สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีนัยสําคัญ 

3) สามารถเรียนรู้ ประยุกต์ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างเป็นปัจจุบัน  
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4) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง ให้สามารถผลิตผล
งานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติได้ 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) อภิปรายกลุ่ม และการมอบหมายให้นักศึกษาทํากิจกรรมกลุ่มโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด

และการแก้ปัญหา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้  
2) การเสริมความเข้าใจด้วยตัวอย่างงานวิจัยที่ทันสมัยและแบบฝึกหัดในห้องเรียน 
3) วิเคราะห์กรณศีึกษาและตัวอย่างในสถานการณ์จริง 
4) การให้ผู้เรียนรู้จักตั้งคําถามและนําเสนอความก้าวหน้าพร้อมกับสรุปผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้การกํากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) วิเคราะห์กรณีศึกษาและตัวอย่างในสถานการณ์จริงโดยประเมินจากการแสดงออกทาง
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

2) วิเคราะห์จากพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการรู้จักตั้งคําถามภายใต้สถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
3) การประเมินกิจกรรมกลุ่มจากวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง 

 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน  
   การรับผิดชอบ 

1) แสดงความเห็นและเป็นผู้นําที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถให้คําแนะนําและยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้เกิดสัมฤทธ์ิผลอย่างมี  
ประสิทธิภาพมีระเบียบวินัยและสามารถตัดสินใจ ในการดําเนินงานด้วยตนเอง ท้ังต่อหน้าที่ 
องค์กร วิชาชีพและสังคม 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ 
   ความรับผิดชอบ 

1) จัดอภิปรายกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้นการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 

2)   มอบหมายงานรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นการค้นคว้าท้ังด้วยตนเองและค้นคว้าร่วมกับ
ผู้อื่น    รวมถึงการนําเสนอรายงานแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของตนเอง และผู้ร่วมงานในกิจกรรมกลุ่ม 
2) ประเมินจากการบริหารจัดการ และพฤติกรรมการทํางานเป็นกลุ่ม 
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2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 

1) สามารถวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและผลการค้นคว้า โดยใช้ตรรกะ
ทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ 

2) ค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่สําคัญและซับซ้อน สามารถสรุปและเสนอวิธีแก้ไขได้อย่างตรง
ประเด็นด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

3) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างประสิทธิภาพ ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพต่อบุคคลได้หลากหลายกลุ่ม  

4) สามารถใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ต่อบุคคลหลากกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
 การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีระเบียบวิธีการวิจัยและวิทยานิพนธ์เพ่ือฝึกทักษะการค้นคว้า การวิเคราะห์ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มอบหมายงานรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มซึ่งต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการใช้ระบบ
สารสนเทศของห้องสมุด อินเทอร์เน็ต สื่อการสอนออนไลน์ และมีการรายงานผลโดยเน้นการ
วิเคราะห์ตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิง 

3) วิเคราะห์ความเชื่อถือของแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
4) นําเสนอโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีการอ้างอิงข้อมูล
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือและสามารถวิเคราะห์สรุปข้อมูลเชิงตัวเลขและเชิงสถิติได้  

2) ประเมินผลการนําเสนอจากสื่อเทคโนโลยีที่เลือกใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3) ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการคํานวณ และ

การวิเคราะห์เชิงสถิติ 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ระดับปริญญาเอก แบบ 1   ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง   

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และ
เคารพในความคิด  สิทธิทาง
ปัญญาของผู้อื่น และตระหนัก
ถึงประโยชน์และโทษของนาโน
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

1.มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
สามารถวิ เคราะห์ปัญหา  จัดการ
ความรู้ และถ่ายทอดความรู้ อธิบาย
ความสําคัญ  เข้ า ใจและเ ชื่อมโยง
ความรู้  ทางนาโนวิทยาและนาโน
เทค โน โ ลยี  เ พื่ อกา ร พัฒนาและ
ประยุกต์ ใ ช้ ขั้นสูง  รวมถึงสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการและการปฏิบัติในวิชาชีพ 

 

1.สามารถคิด วิเคราะห์ พัฒนากรอบ
แนวคิดอย่างเป็นระบบ และออกแบบ 
แก้ไข ให้สามารถจัดการปัญหาทางนา
โนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีด้วยการ
วิจัยขั้นสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
อย่างเป็นระบบ 
 

1.แสดงความเห็นและเป็น
ผู้ นํ าที่ ดี ท า ง วิช าการและ
วิชาชีพ สามารถให้คําแนะนํา
และยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นได้  
 

1 .สามารถวิ เคราะห์และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
แหล่ งข้อมูลและผลการ
ค้นคว้า โดยใช้ตรรกะทาง
คณิตศาสตร์และทางสถิติ 
 

2. มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ซื่อสัตย์สุจริต สามารถประมวล
ปัญหาและจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน
เชิงวิชาการและวิชาชีพได้ โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ค ว าม ถู กต้ อ งท า ง
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
วิชาการประกอบกัน 

2. มีความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ
เฉพาะทางที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ท า ง ด้ า นน า โ น วิ ท ย า แ ล ะน า โ น
เ ท ค โ น โ ล ยี  พ ร้ อ ม ทั้ ง ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ขั้นสูงได้ 

 

2.สามารถบูรณการแนวคิดจาก
สาขาอื่นและประยุกต์ แก้ปัญหา 
สังเกต ตั้งคําถาม ประเมินคุณภาพ
บูรณการ เพื่อพัฒนาความรู้ทางนา
โนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีให้เกิด
การปรับป รุงแนวคิดหรือแนว
ปฏิบัติ ให้สามารถนําไปใช้ได้อย่าง
มีนัยสําคัญ 

2.สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรม
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
ร่ ว ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร
ดําเนินงานของตนเองและ
สมาชิกในกลุ่ ม เ พื่อ ให้ เ กิด
สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล อ ย่ า ง มี  
ประสิทธิภาพ 

2.ค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่
สําคัญและซับซ้อน สามารถ
สรุปและเสนอวิธีแก้ไขได้
อย่างตรงประเด็นด้วยวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์และสถิต ิ
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1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.ส่งเสริมให้ ผู้ อื่นประพฤติตาม
หลักความปลอดภัยและผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการ
นํานาโนเทคโนโลยีไปใช้ รวมทั้งให้
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การนํานาโนเทคโนโลยีไปใช้ได้
อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

 

3.สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้าน
นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีที่มี
ความสําคัญต่อสังคมและประเทศชาติ 

 

3.สามารถเรียนรู้ ประยุกต ์และ
พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีอย่าง
ตอ่เนื่อง เพื่อก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างเป็น
ปัจจุบัน 

3. มีระเบียบวินัยและสามารถ
ตัดสินใจ ในการดําเนินงาน
ด้วยตนเอง ทั้งตอ่หน้าที่ 
องค์กร วิชาชพีและสังคม 

3.สามารถสื่ อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างประสิทธิภาพ ทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพต่อ
บุคคลได้หลากหลายกลุ่ม 

4.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคมอย่าง
เคร่งครัด 

 

 4.สามารถวางแผนและดําเนินการ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ
ได้ด้วยตนเอง ให้สามารถผลิค
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติได้ 
 

 4.สามารถใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการนําเสนอ
ผลงานทาง วิชาการ  ต่ อ
บุคคลหลากกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์ฯ 

5. ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร ฯ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
10017XXX วิทยานิพนธ์                   

10017081 สัมมนา 1                   

10017082 สมัมนา 2                   

10017083 สัมมนา 3                   

10017100 ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณ 
  ด้านนาโนเทคโนโลยี 

                  

10017101 ทฤษฎีควอนตัมสําหรับ 
  วิทยาศาสตร์นาโน 

                  

10017102 วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน                   

10017103 เทอร์โมไดนามิกสส์ําหรับ    
  วิทยาศาสตร์นาโน 

                  

10017400 นาโนโฟโตนิกส ์                   

10017401 วัสดอุิเล็กโทรเซรามิกและการ      
  ประยุกตใ์ช้งาน 

                  

10017402 การสร้างอุปกรณ์ระดับนาโนเมตร                   

10017403 เซลล์สุริยะแบบโครงสร้างนาโน                   

10017404 วิทยาศาสตร์พื้นผิว                   

10017405 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนกิของ  
  วัสด ุ

                  

10017406 นาโนเซนเซอร์                   

10017407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับ     
  วิศวกรรมวัสด ุ
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทกัษะ

ความสัมพันธ์ฯ 

5. ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร ฯ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
10017408 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการ     

จําลองแบบทางนาโนวิทยา 
                  

10017409 นาโนอิเล็กทรอนิกส์                   

10017410 การทดสอบวิเคราะห์วัสด ุ                   

10017420 การสังเคราะห์พอลิเมอร์                   

10017421 โครงสร้างสมบัตแิละการ
ประยุกต์ใช้พอลิเมอร ์

                  

10017422 ศาสตรแ์ละเทคโนโลยีนาโน    
  คาร์บอน 

                  

10017423 วัสดอุินทรีย์เชิงฟังก์ชัน                   

10017424 วัสดุนาโนคอมโพสิต                   

10017425 วัสดุรูพรุนนาโนเมตรและการ
ประยุกต์ใช ้

                  

10017430 ชีวสารสนเทศศาสตรแ์ละการ
คํานวณทางชีววิทยา 

                  

10017431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
ของเซลล์ 

              
  

  

10017432 การผลติวัสดุชีวภาพ                   

10017433 ระบบและอุปกรณ์นาโนชีวภาพ                   

10017434 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทกัษะ

ความสัมพันธ์ฯ 

5. ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร ฯ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
10017435 เทคนิคในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

และอตุสาหกรรมชีวการแพทย์ 
                  

10017436 เคมีสถานะของแข็งขั้นสูงและการ  
   ประยุกต์ใช ้

           
       

10017437 นาโนเทคโนโลยีสําหรับอุปกรณ์กัก 
เก็บพลังงาน 

          
 

       

10017438 เทคโนโลยอีิมลัชนัและการห่อหุ้ม           
 

       

10017439 วศิวกรรมควอนตัมไฟฟ้าแม่เหล็ก           
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
1.1 ให้คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการวัดผลการศึกษา  
1.2 ในการวัดผลการศึกษา ให้เทียบค่าตัวอักษรดังน้ี 

ค่าระดับคะแนน    ผลการศึกษา 
I    ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S    พอใจ (Satisfactory) 
U     ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

1.3 การให้ค่าคะแนนระดับ I ในรายวิชาใด ๆ ยกเว้นวิทยานิพนธ์วิชาสุดท้าย การแก้ระดับคะแนน I จะต้อง
กระทําให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป โดยถ้า
นักศึกษามีการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษให้นับรวมภาคการศึกษาพิเศษด้วย ถ้าไม่สามารถ
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้สํานักทะเบียนและประมวลผลแจ้งส่วนงานวิชาการ
เพ่ือให้ดําเนินการติดตาม และให้ส่วนงานวิชาการแจ้งผลการติดตามกลับมายังสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลโดยเร็วที่สุดที่กระทําได ้แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 3 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติของภาค
การศึกษาถัดไป 

1.4 การวัดผลการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา ให้ใช้ค่าระดับ
คะแนนและผลการศึกษาดังตาราง โดยเทียบเป็นคะแนนเฉล่ียสะสมดังนี้ 

ผลการสอบ  ผลการศึกษา   คะแนนเฉลี่ยสะสม 
O   ดีเย่ียม (Outstanding)  4.00 
G   ดี (Good)   3.50 
P   ผ่าน (Pass)   3.00 
U   ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 0 

ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (หมวด 10 และหมวด 11) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
  ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล กําหนดให้มีการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ของผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ใหม่ การสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน การ
สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ซึ่งนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ผลงานวิจัยผ่านตามเกณฑ์ใน
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ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
(หมวด 12) 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
มีการดําเนินการสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่ 

1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
2) วิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของผู้เรียน การรู้จักตั้งคําถาม 
3) นําเสนอรายงานสรุปจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
4) วิเคราะห์กรณีศึกษา 
5) การนําเสนอความก้าวหน้าและสรุปผลงานวิจัย 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการ
หางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ 
เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

(3) การประเมินตาํแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑติ 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง
สาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึนด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนวัสดุอุปกรณ์ต้นแบบ,(ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค) 
จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จํานวน
กิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ระดับปริญญาโท  
1. เรียนครบจํานวนหน่วยกิตและวิชาตามที่กําหนดของหลักสูตร 
2. ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกําหนดของหลักสูตร 
3. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศของสถาบัน 
4. (ถ้ามี)การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยการสอบนั้นให้คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้ึนคณะหนึ่งจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ประจําหลักสูตร  และให้แต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธาน
กรรมการ ทั้งน้ีคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต้องมีมติเห็นชอบเกินกึ่งหน่ึงในการ
เสนอขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์น้ันต่อผู้มีอาํนาจอนุมัติ 

5. มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
6. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติซึ่งเป็นท่ียอมรับ 1 เร่ืองที่อยู่ในฐาน
ของ ก.พ.อ. และฐานของสภาวิชาการรับรอง ทั้งน้ีวารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาลง
ตีพิมพ์หรือเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในการขอสําเร็จการศึกษาจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการและสภาวิชาการโดยมีใบรับรองการใช้ผลงานการ
ตีพิมพ์เพ่ือจบการศึกษาระบุให้นักศึกษาผู้ขอจบการศึกษาใชผ้ลงานการตีพิมพ์เพ่ือจบการศึกษาได้แต่เพียง
ผู้เดียว   
  

ระดับปริญญาเอก  
1. เรียนครบจํานวนหน่วยกิตและวิชาตามที่กําหนดของหลักสูตร 
2. ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกําหนดของหลักสูตร 
3. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศของสถาบัน 
4. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (Qualifying Examination) ก่อนการสอบหัวข้อและเค้า

โครงวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) และต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

5. (ถ้ามี)การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยการสอบน้ันให้คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นคณะหนึ่งจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบไปด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ประจําหลักสูตร  และให้แต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นประธาน
กรรมการ ทั้งน้ีคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต้องมีมติเห็นชอบเกินก่ึงหนึ่งในการเสนอ
ขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์นั้นต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ 

6. มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
7. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติและต้องมีค่าดัชนีอ้างอิงในฐานข้อมูลของ ISI หรือ SJR ไม่น้อยกว่า 2 เร่ือง ทั้งนี้
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วารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาลงตีพิมพ์หรือเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือใช้เป็นเง่ือนไข
ในการขอสําเร็จการศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการและสภา
วิชาการโดยมีใบรับรองการใช้ผลงานการตีพิมพ์เพ่ือจบการศึกษาระบุให้นักศึกษาผู้ขอจบการศึกษาใช้
ผลงานการตีพิมพ์เพ่ือจบการศึกษาได้แต่เพียงผู้เดียว    
 
ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ข) 
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หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย ์

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
วิทยาลัยฯ ได้กําหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลากรแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับ

โครงสร้างองค์กรของสาขาวิชา โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้อํานาจในการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย โดยทาง
สถาบันฯได้กําหนดเกณฑ์ภาระงานให้แตกต่างกันไปตามงานต่างๆ และบุคลากรทุกคนจะต้องมีภาระงานข้ันต่ํา
ตามท่ีสถาบันฯกําหนดไว้ ซึ่งความรับผิดชอบของแต่ละบุคลากรน้ันจะได้รับการจัดสรรหรือมอบหมายให้ทํางาน
หรือทําการสอนตามความรู้ ความถนัด ประสบการณ์ และทักษะของแต่ละบุคคล โดยทางวิทยาลัยฯ ได้มีแนวทาง
ในการเตรียมการดังน้ี  

 (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 
ตลอดจนในหลกัสูตรที่สอน 
 (2) มีการมอบหมายอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ให้ดูแลและช้ีแนะแก่อาจารย์ใหม่แบบรายบุคคล 
 (3) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชมุทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
  วิทยาลัยฯ ได้กําหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยนา
โนฯ โดยมีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตร มีการร่วมตัดสินใจในเรื่อง
กระบวนการการเรียนการสอนในรายวิชา และมีการกําหนดผู้สอนโดยมีการพิจารณาจากวุฒิการศึกษา และความ
เชี่ยวชาญ/ความสามารถเชิงวิชาการ โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ดังน้ี 

 (1) มีการอบรมและแนะแนวการเป็นครูแก่คณาจารย์อย่างสมํ่าเสมอ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ 
สถาบัน ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  
 (2) ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย 
โดยมีกําหนดการอบรมและสัมมนาประจําปีอย่างต่อเน่ือง  
 (3) ใช้ระบบการประเมินบุคลากรผ่านระบบประเมินของสถาบันฯ ซึ่งจะประเมินจากเกณฑ์ภาระงานท่ี
กําหนด และมีระบบการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการพัฒนาและสนับสนุนการแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพอย่าง
สม่ําเสมอ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ 
(3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของวิทยาลัย 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของวิทยาลัย 
(7) มีการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันฯ 
ทั้งน้ีสถาบันฯ ยังมีระบบจูงใจท่ีสนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น มีเงินประจํา

ตําแหน่งสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และมีค่าตอบแทนสําหรับการตีพมิพ์งานวิจัยในวารสารต่าง ๆ 
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลกัสูตร   
เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

หลักสูตรมีความเป็นมาตรฐานและ
และเป็นที่ยอมรับ 
 

ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้า
ภาค และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับดูแลและ
คอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมี ผู้ ท ร ง คุณ วุ ฒิภายนอกร่ วม เ ป็ น
คณะกรรมการ 

มีการประเมินผลหลักสูตร
ตามระบบประกันคุณภาพ 

หลักสูตรมีเน้ือหาที่ทันสมัย และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านงานวิจัย
ของวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับ
แนวโน้มด้านนาโนเทคโนโลยขีอง
ประเทศและของโลก 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  จะวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ และอาจารย์ผู้สอน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุก
ปีอย่างต่อเน่ือง 

มีการประเมินผลความพึง
พอใจจากผู้ใชบั้ณฑิตใน
หน่วยงานและองค์กร
ภายนอก 

2. บัณฑิต 
  หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงาน
ปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาจะเป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด 

3. นักศึกษา 
 3.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา  

 วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้แก่
นักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดย
อาจารย์ของวิทยาลัยฯ ทุกคนจะต้องทําหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องกําหนด
ชั่วโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นักศึกษา 

74



    

 
 

 

  3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

4. อาจารย์ 
  4.1 การรับอาจารย์ใหม่  

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบันโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  
ให้มีอาจารย์พิเศษทั้งเพื่อการสอนบรรยายในหัวข้อวิจัยที่ทันสมัย และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

และการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสําหรับการสอบประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   หลักสูตรให้ความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและกําหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของสถาบันและวิทยาลัย มีการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย ได้
มาตรฐานทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี 
   หลักสูตรให้ความสําคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคํานึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
วิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนท่ีส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการ
พัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา มีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
   หลักสูตรกําหนดให้มีการประเมินผู้เรียน กํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่
หลากหลาย (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และการ
ประเมินเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1 การบริหารงบประมาณ 

  วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ตํารา สื่อ
การเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์  และ   วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  รวมท้ังมีการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยและส่งเสริมการขอสนับสนุนทุนวิจัยตามแผนกลยุทธ์การวิจัยของวิทยาลัยฯ 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม  

วิทยาลัยฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านห้องเรียนภาคบรรยายซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนของสถาบันฯ 
(อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ) และห้องเรียนของวิทยาลัยฯ (อาคาร 55 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ และอาคาร
นาโนเทคโนโลยีสิรินธร) โดยในแต่ละห้องบรรยายน้ันจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา และส่ือการสอน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสอน เช่น เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ส่วน
ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรน้ันตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 55 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ และอาคารนาโนเทคโนโลยีสิริน
ธร ซึ่งมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ครบถ้วนและพร้อมสําหรับการเรียนการสอนทั้งในขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง ในส่วน
ห้องสมุดน้ันนักศึกษาสามารถใช้บริการห้องสมุดของสถาบันฯในการสืบค้นข้อมูล และยืมตําราเรียนเพ่ิมเติมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งห้องสมุดของสถาบันฯ ได้ทําการจัดซื้อตําราและสื่อการเรียนการสอนให้มีความ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  

นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการทั้งด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และงานวิจัยเฉพาะด้าน 
รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่ทันสมัย และสามารถที่จะให้นักศึกษาลงมีปฏิบัติและใช้งานเครื่องมือต่างๆ 
ได้จริงอย่างเพียงพอ อีกท้ังยังมีการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยเพิ่มเติม และตรงกับการใช้งานท้ังด้านการเรียนการ
สอนในรายวิชาปฏิบัติการและการวิจัยทางนาโนเทคโนโลยีอยู่อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านนาโนเทคโนโลยี โดยรายการทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนแสดงไว้ในภาคผนวก ง. 

 
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ในทุกปีสถาบันฯ มีโครงการในการสํารวจให้ทางวิทยาลัยฯ นําเสนอและแนะนําตํารา สื่อการเรียนการ

สอน และทําการสั่งซื้อให้กับห้องสมุดตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้จัดสรร
งบประมาณสําหรับจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการทําปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูงเพ่ิมเติมทุกปี เช่น ชุด
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้นสําหรับวิศวกรรมวัสดุนาโน  ชุดวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนของวัสดุ ชุดเคร่ืองมือ
วัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ เคร่ืองสร้างลวดลายชนิดแมสก์อะไลเนอร์ (Mask aligner) เครื่องสร้างลวดลาย
วงจรโดยไม่ใช้หน้ากาก (Maskless lithography) และชุดฝึกทดลองการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม เป็นต้น 
รวมถึงสื่อการเรียนรู้อื่นที่ทันยุคสมัยเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  เครื่อง
ถ่ายทอดภาพ  3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ และเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เป็นต้น  
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
7.1 ระดับปริญญาโท 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ตัวบ่งชีแ้ละเปา้หมาย 
ปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. อาจารย์ประจาํหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชมุ    
เพ่ือวางแผนตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

          

2. มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

          

3. มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
    (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต ่
    ละภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวิชา 

          

4. จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ    
    ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30   
    วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

          

5. จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
    60 วัน หลงัสิ้นปีการศึกษา 

          

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที ่
    กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ 
    เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

          

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรอื การ 
    ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน  
    มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 

        

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนําด้านการจัดการ 
    เรียนการสอน 

          

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่าง 
    น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

          

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 
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ตัวบ่งชีแ้ละเปา้หมาย 
ปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตีอ่คุณภาพ 
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

          

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตีอ่บัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 
      3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

          

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ตอ้งมีผลการดําเนินการ (ลําดับข้อที่ 1-5) (ตัว) ในแตล่ะปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ (ตวั) ในแตล่ะปี 10 11 12 12 12 

 

เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้    

1-5)  มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% 
ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
ปีการศกึษา หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ 

2564 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-6 , 8-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 

2565 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-11  
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 

2566 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

2567 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

2568 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที ่1-12 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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7.2 ระดับปริญญาเอก 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ตัวบง่ชีแ้ละเปา้หมาย 
ปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชมุ    
เพ่ือวางแผนตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

          

2. มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

          

3. มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
    (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต ่
    ละภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวิชา 

          

4. จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ    
    ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30   
    วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

          

5. จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
    60 วัน หลงัสิ้นปีการศึกษา 

          

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที ่
    กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ 
    เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

          

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรอื การ 
    ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน  
    มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 

        

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนําด้านการจัดการ 
    เรียนการสอน 

          

9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ     
    วิชาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึง่คร้ัง 

          

3. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

          

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตีอ่คุณภาพ 
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ตัวบ่งชีแ้ละเปา้หมาย 
ปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตีอ่บัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 
      3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

          

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ตอ้งมีผลการดําเนินการ (ลําดับข้อที่ 1-5) (ตัว) ในแตล่ะปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ (ตวั) ในแตล่ะปี 10 11 12 12 12 

 

เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี ตัวบ่งชี้บังคับ          (ตัว

บ่งชี้ 1-5)  มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
 

ปีการศกึษา หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ 

2564 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-6 , 8-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 

2565 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-11  
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 

2566 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

2567 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

2568 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที ่1-12 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดท่ี 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

วิทยาลัยฯ มีการกําหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนท่ีชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งมีการใช้วิธีการเรียนการสอนทีห่ลากหลายตามลักษณะของรายวิชา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความ
ตื่นตัว อยากเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนและรับความรู้ใหม่ๆ รู้จักการประสานความรู้เก่าและใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Lifelong learners) โดยช่วงก่อนการสอนจะมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีม
ผู้สอนและภาควิชา และช่วงหลังการสอนจะมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์
ผลการเรียนของนักศึกษา จากน้ันนําผลการประเมินไปปรับปรุง โดยทําการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะให้คณะ
ผู้สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาจากผลการประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา การ

สังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และแบบสอบถามภาพรวมของหลักสูตรที่ประเมินโดยบัณฑิต ซึ่งจะเน้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอน จากน้ันจะทําการบันทึกและแจ้งแก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือปรับปรุงและ
วางกลยุทธ์การเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษา

ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลักสูตร  โดยให้แสดง
ข้อคิดเห็นผ่านระบบประเมินที่กําหนด เช่น แบบประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา แบบสอบถามเม่ือนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การสัมมนาเพื่อสอบถาม
ความพึงพอใจและการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

เป็นไปตามข้อกําหนดของการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
เป็นไปตามข้อกําหนดของการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยรวบรวมข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากหลักสูตร จากนั้นทําการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเสนอการ
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก  ข 

 

ประกาศ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรูภ้าษาอังกฤษในการศึกษา 

ระดับบณัฑิตศึกษา 
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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 
 การว ิจ ัยหรือพัฒนาทางด ้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  หรือสาขาที่
เก่ียวข้องตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 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 
 การวิจัยหรือพัฒนาทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 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 
 การวิจัยหรือพัฒนาทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 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 
  นักศึกษาฝึกการนําเสนอหน้าชั้นเรียนต่อหน้าผู้ฟังที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
การอภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเก่ียวกับหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านนาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยีหรือในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความความรู้และความ
เชี่ยวชาญในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ เช่น มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานทางอุตสาหกรรม และมาตรฐาน
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้สามารถนํานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง
และหลากหลายมากขึ้นมีการสอดแทรกหัวข้อที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงความรู้
เก่ียวกับมาตรฐานในห้องปฏีบัติการและมาตรฐานอุตสาหกรรม 
  Students practice presenting the front of a scientific audience and to 
explore topics in detail. Students will research topics and organize presentations in any 
aspect of nanoscience and nanotechnology or in a related field. There will also be lectures 
from qualified persons with knowledge and expertise in useful matters such as safety 
standards, industry standard and environmental management system standards in order 
applied nanoscience and nanotechnology to in a wider and more diverse range. 
 
10017082  สัมมนา 2 1(0-3-2) 
  SEMINAR 2 

วิชาบังคับก่อน : 10018081  สัมมนา 1 
PREREQUISITE : 10018081  SEMINAR 1 

  นักศึกษาฝึกการนําเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้ฟังที่มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีการอภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ผลการทดลองและผล
การเรียนรู้ที่ได้ มีการถาม/ตอบจากผู้เชียวชาญซึ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยหัวข้อที่เลือกมานําเสนอ
จะต้องที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่ตนเองสนใจเก่ียวกับนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหรือใน
สาขาที่เก่ียวข้อง 
  Students practice presenting the front of the class in English to a 
scientific audience. There will be a joint discussion, exchange knowledge and opinions, 
analyze the results of experiments, learning outcomes and answer the questions. The 
selected topics must be consistent with student’s dissertation or research interests related to 
nanoscience and nanotechnology or a related field. 
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10017083  สัมมนา 3 1(0-3-2) 
  SEMINAR 3 

วิชาบังคับก่อน : 10018082  สัมมนา 2 
PREREQUISITE : 10018082  SEMINAR 2 

  นักศึกษานําเสนองานวิจัยที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่ตนเองสนใจ
เก่ียวกับนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหรือในสาขาท่ีเก่ียวข้องต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการอภิปรายเชิงลึก
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ผลการทดลอง และผลการเรียนรู้ที่ได้ มีการถาม/ตอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ 
  Students present their research work related with their dissertation or 
research interests in nanoscience and nanotechnology or in a related field.  There will be an 
in-depth discussion, exchange knowledge and opinions, analyze the results of the 
experiment, learning outcomes and answer the questions from the experts. 
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หมวดวิชาพื้นฐานด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
(FUNDAMENTAL SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY) 
*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต* 
10017100 ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณด้านนาโนเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

RESEARCH METHODOLOGY AND ETHICS IN NANOTECHNOLOGYวิชา
บังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

 ลักษณะนิสัยที่ดีสําหรับการทํางานวิจัยคุณภาพสูง ทักษะการตั้งคําถาม วิเคราะห์ 
และแก้ปัญหา การวางแผนงานวิจัย การค้นคว้าทบทวนงานตีพิมพ์ ฐานข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ การใช้คําสําคัญ ซอฟท์แวร์การอ้างอิงงานตีพิมพ์ การเขียนเชิงวิชาการ ทักษะการจดบันทึก การ
สรุปสาระสําคัญ การออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองเชิงสถิติ การใช้เหตุผลและการวิจารณ์ผล 
ทักษะการสรุปความ การนําเสนออย่างมืออาชีพ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สิทธิบัตรและการค้นคว้าหา
สิทธิบัตร การทําแผนที่สิทธิบัตร การเชียนสิทธิบัตร จรรณยาบรรณนักวิจัย โทษของการคัดลอกงานผู้อื่นและงาน
ตนเอง การอ้างอิง ความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม พิษวิทยาและความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยี ข้อเสนอ
งานวิจัย ธุรกิจนาโน ประสบการณ์และเร่ืองเล่าจากงานวิจัยด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโน และนาโน
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 Professional practice for high quality research, problem formulation, 
analysis and problem-solving skills, research planning, literature review, scientific citation 
database, keywords, citation software, professional writing, note-taking skills, summarizing main 
ideas, experimental design, 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 nano-safety, 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  ความเข้าในพ้ืนฐานในทฤษฎีทาง

ควอนตัม ปรากฏการณ์ทางควอนตัม ควอนตัมของพลังงาน ภาวะคู่กันของคลื่นและอนุภาค ทฤษฎีควอนตัมใน
วัสดุนาโน ประเภทและสมบัติของวัสดุนาโน ทฤษฎีควอนตัมยุคใหม่ สัจพจน์ของควอนตัม ฟังก์ชันคลื่น สมการช
เรอดิงเงอร์ท่ีขึ้นกับเวลาและไม่ข้ึนกับเวลา อนุภาคในบ่อศักย์ ปรากฏการณ์ทะลุผ่าน ตัวดําเนินการและการวัด
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เชิงควอนตัม ความประหลาดของทฤษฎีควอนตัม ตัวอย่างกรณีศึกษาการประยุกต์ ทฤษฏีควอนตัม หัวข้อ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมและวัสดุนาโน  

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, time-dependent 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 วสัดุศาสตรแ์ละวัสดุนาโน      3(3-0-6) 
                MATERIALS SCIENCE AND NANOMATERIALS 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
วิชาน้ีจะแบ่งเป็นสองส่วนหลัก โดยในส่วนแรกจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับ ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวัสดุ

ศาสตร์ เช่น การแบ่งประเภทของวัสดุ การสร้างและการสังเคราะห์วัสดุ เทคนิคการตรวจสอบสมบัติเชิงแสง 
สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงความร้อน รวมทั้งสมบัติเชิงกลของวัสดุ รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานวัสดุใน
งานด้านต่างๆ ตามสมบัติของวัสดุ ในส่วนท่ีสองจะมุ่งเน้นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในวัสดุนาโน เช่น การ
จําแนกประเภทของวัสดุนาโนโดยใช้มิติ การเตรียมและการสังเคราะห์วัสดุนาโน สมบัติเฉพาะท่ีเกิดข้ึนเมื่อวัสดุ
อยู่ในระดับนาโนสเกล การตรวจสอบสมบัติของวัสดุนาโน รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานวัสดุนาโนใน
ปัจจุบัน   

This subject is separated into 2 parts. The first part is involved with the 
fundamental knowledge on material sciences, i.e., how to categorize 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.    
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10017103 เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์นาโน   3(3-0-6) 
THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
หลักพ้ืนฐานเทอร์โมไดนามิกส์กฎข้อที่หน่ึงและข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ 

สมการสถานะ ของเหลว ก๊าซและของผสม วัฏจักรเทอร์โมไดนามิกส์ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติต่างๆในเทอร์โม
ไดนามิกส์ของสารบริสุทธ์ิและของผสม เทอร์โมไดนามิกส์ของพ้ืนผิว เทอร์โมไดนามิกส์ของการเผาไหม้ การดูด
ซับ เอนโทรปี เอกซ์เซอยีในวิศวกรรม วัฏจักรทําความเย็น และเซลล์เชื้อเพลิงสําหรับวิทยาศาสตร์นาโน 

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. 

 
หมวดวิชาเลือกด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
(ELECTIVE SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY) 
*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต* 
10017400 นาโนโฟโตนิกส์  3(3-0-6) 

NANOPHOTONICS 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
วิชานาโนโฟโตนิกส์ครอบคลุมทฤษฎีพื้นฐานทางแสงทั้งในระดับมาโคร และ นาโน 

รวมไปถึงการศึกษาถึงปฏิกิริยาสนามของแสงในระยะใกล้ที่มีต่อวัตถุ และ การประยุกต์ใช้งานต่างๆ เช่น หัววัด
เชิงสนามเชิงแสงระยะใกล้ 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. 
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10017401 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิกและการประยุกต์ใช้งาน  3(3-0-6) 
 ELECTROCERAMIC MATERIALS AND APPLICATIONS 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 PREREQUISITE: NONE 
 ภาพรวมของวัสดุศาสตร์และบทนําสู่อิเล็กโทรเซรามิก วิทยาศาสตร์สถานะของแข็ง
พ้ืนฐาน  กระบวนการผลิตเซรามิก  เซรามิกตัวนํา  ไดอิเล็กทริกและฉนวน  เซรามิกเพียโซอิเล็กทริก  วัสดุไพโรอิ
เล็กทริก  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 
กล่าวนําถึงหลักการพ้ืนฐานของกระบวนการสร้างอุปกรณ์ที่มีขนาดนาโนเมตร 

หลักการทางฟิสิกส์ของกระบวนการลิโทกราฟีที่ใช้แสง ลําอิเล็กตรอนและเทคนิคลิโทกราฟีระดับนาโนเมตร
ชนิดอื่นๆ วิธีสําหรับการเตรียมฟิล์มบางและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สมบัติเฉพาะของฟิล์มบาง กระบวนการ
ทางฟิสิกส์และเคมีสําหรับการแกะแบบเปียกและแบบแห้ง หลักการทํางานของห้องสะอาดและระเบียบความ
ปลอดภัยของห้องสะอาด ตัวอย่างของอุปกรณ์ระดับนาโนเมตร 

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 practical existing and emerging nano-devices. 
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10017403 เซลล์สุริยะแบบโครงสร้างนาโน  3(3-0-6) 
NANOSTRUCTURED SOLAR CELLS 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
ศึกษาถึงทฤษฎีแถบพลังงานของสารก่ึงตัวนํา คุณสมบัติทางแสงของสารก่ึงตัวนํา 

โครงสร้างของเซลล์สุริยะและสมบัติเฉพาะของเซลล์สุริยะโครงสร้างนาโน  ชนิดของเซลล์สุริยะ  การตรวจวัด
สมบัติเฉพาะของเซลล์สุริยะ รวมถึงการออกแบบและประดิษฐ์เซลล์สุริยะจากวัสดุสารอินทรีย์ และสารอนินท
รีย์แบบโครงสร้างนาโน  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 
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นผิวมีความสําคัญมากต่อการวิจัยด้านนา

โนเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเทคโนโลยดี้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการเร่งปฏิกิริยานาโน และด้านอุปกรณ์
กักเก็บพลังงาน รายวิชาน้ีนําเสนอทฤษฎีและวิธีทางการทดลองท่ีใช้สําหรับศึกษาปรากฎการณ์ที่พื้นผิว ในส่วน
ทฤษฎีมีการอภิปรายในหัวข้อการเกิดนิวเคลียสผลึก การเติบโตของผลึก แรงตึงผิว ความเค้นผิว การดูดซับทาง
กายภาพ การดูดซับทางเคมี และอุณหพลศาสตร์ของรอยต่อระหว่างแก็สของเหลวและของแข็ง ในส่วนวิธีทางการ
ทดลองมีการอภิปรายในหัวข้ออุปกรณ์สุญญากาศและเทคนิคการวิเคราะห์พ้ืนผิว 

A deep understanding of surface science is very important for 
nanotechnology research, specifically in the field of nanoelectronics, nanocatalysis, and energy 
storage. This course presents theory and experimental methods used for studying surface 
phenomena. The theoretical part discusses about nucleation, crystal growth, surface stress, 
surface tension, physisorption, chemisorption, and thermodynamics of gas-liquid-solid interfaces. 
The experimental methods discusses about vacuum devices and surface characterization 
techniques 
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10017405 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกของวัสดุ  3(3-0-6) 
ELECTRONIC STRUCTURE THEORY OF MATERIALS 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
ศึกษาพ้ืนฐานเก่ียวกับทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษา

วัสดุ แนะนําปัญหาของอิเล็กตรอนหลายตัว อธิบายเก่ียวกับทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ  

The fundamental study of electronic structure theory as applied to 
materials, an introduction to many-electron problem, a description of density functional 
theory as applied to study the properties of materials. 

 
10017406 นาโนเซนเซอร์  3(3-0-6) 

NANOSENSORS 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
พ้ืนฐานของเซนเซอร์ชนิดต่างๆ การออกแบบและประดิษฐ์นาโนเซนเซอร์จากวัสดุ

ระดับนาโน (ฟิล์มบางโครงสร้างนาโน อนุภาคนาโน วัสดุประกอบนาโน เป็นต้น)  สมบัติเฉพาะของเซนเซอร์ 
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 ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้าสําหรับวศิวกรรมวสัดุ  3(3-0-6) 
ELECTROMAGNETIC THEORY FOR MATERIAL ENGINEERING 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
ความรู้เก่ียวกับสมบัติเชิงแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม รายวิชาน้ีอภิปรายเก่ียวกับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าและเทคนิคการ
วัดสมบัติเชิงแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุชนิดต่างๆ โดยครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับ สมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์
เวล,  การวัดค่าสภาพยอมได้เชิงไฟฟ้าและค่าสภาพซึมซาบได้เชิงแม่เหล็กของวัสดุ, การส่งผ่านพลังงาน
แม่เหล็กไฟฟ้าในวัสดุและที่รอยต่อวัสดุ และแบบจําลองตัวกลางยังผล 
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Knowledge about electromagnetic properties of materials are crucial 
for the development of Electrical, Electronics and Telecommunication Industries. This course 
discusses electromagnetic theory and measurement techniques used for the determination of 
electromagnetic properties of materials. The topics include Maxwell’s wave equations, 
measurement of electrical permittivity and magnetic permeability, electromagnetic energy 
transfer in materials and at interfaces, and effective medium model. 
 

10017408 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจําลองแบบทางนาโนวิทยา   3(3-0-6) 
NUMERICAL ANALYSIS AND SIMULATION  
IN NANOSCIENCE 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
ความรู้ทั่วไปของการทําการจําลองแบบทางนาโนวิทยา พื้นฐานด้านการคํานวณเชิง

ตัวเลข ระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ การคํานวณโดยวิธีมอนติ-คาร์โล การจําลอง
แบบการเคลื่อนที่ของโมเลกุล 

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 
การปลูกผลึกสารก่ึงตัวนําโครงสร้างบ่อควอนตัม 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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10017410 การทดสอบวเิคราะห์วัสดุ  3(3-0-6) 
MATERIALS CHARACTERIZATION AND TESTING 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
เน้ือหารายวิชาเก่ียวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างรังสีเอ็กซ์และลําอิเล็กตรอนกับ

วัสดุสถานะของแข็ง โดยเน้นทั้งอันตรกิริยาแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น ซึ่งประกอบด้วยเทคนิดการตรวจ
วิเคราะห์ ได้แก่ การคายรังสีเอ็กซ์ การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ การคายโฟโตอิเล็กตรอน กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการตรวจวิเคราะห์พลังงานของรังสีเอ็กซ์ที่คายออกมา กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องผ่าน การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนพลังงานต่ํา การคายโอเจอิเล็กตรอน การวิเคราะห์ทางพ้ืนผิว (AFM 
และ STM) การตรวจวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี (UV-Vis IR Raman และ NMR) การทดสอบสมบัติทาง
กายภาพ สมบัติเชิงกล การวิเคราะห์ด้วยความร้อน (DSC, TGA, DMTA และ STA) และการวิเคราะห์พื้นที่ผิว
ด้วยเทคนิคการดูดซับก๊าซและการกระเจิงแสง 

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 
วิชาน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกับกลไกและจลนศาสตร์ของการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบขั้น 

และแบบลูกโซ่ผ่านอนุมูลอิสระ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ร่วม การสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยเทคนิคอิมัลชันและ
แขวนลอย การสังเคราะห์พอลิเมอร์ผ่านกลไกประจุบวก ประจุลบ โคออร์ดิเนชัน และการสังเคระห์พอลิเมอร์
ด้วยวิธีเปิดวง 

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. 
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10017421 โครงสร้าง สมบัติ และการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์  3(3-0-6) 

POLYMER STRUCTURES, PROPERTIES AND APPLICATIONS 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
วิชานี้มีจุดประสงค์ที่จะโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติต่าง 

ๆ ของพอลิเมอร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งาน เร่ิมด้วยการทบทวนวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เบ้ืองต้น การจําแนก
ชนิดพอลิเมอร์และโครงสร้างของพอลิเมอร์แบบต่าง ๆ รวมทั้งพอลิเมอร์อสัณฐาน และพอลิเมอร์ผลึก ทฤษฎี
การเกิดผลึก โดยเน้นปัจจัยทางโครงสร้างโมเลกุลต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการยืดหยุ่นข
องโมเลกุล สมบัติที่ข้ึนกับเวลาและอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ WLF ปริมาตรอิสระ การเปล่ียนสถานะคล้ายแก้ว 
สมบัติการไหลของพอลิเมอร์  เพ่ือเชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม 

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.  

 
10017422 ศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนคาร์บอน  3(3-0-6) 

NANOCARBON SCIENCE AND TECHNOLOGY 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
วัสดุนาโนคาร์บอน เช่น ฟลูเลอรีน กราฟีน คาร์บอนนาโนทิวบ์ คาร์บอนนาโนไฟ

เบอร์ และนาโนคาร์บอนรูปต่างๆ เทคโนโลยีการสังเคราะห์ กลไกการสังเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ สมบัติทาง
อิเล็กทรอนิกส์และทางกลศาสตร์ 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. 
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10017423 วัสดอินทรีย์เชิงฟังก์ชัน  3(3-0-6) 
FUNCTIONAL ORGANIC MATERIALS 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

เทคนิคการออกแบบการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์แบบเป็นข้ันตอน     กล
ยุทธการวางแผนการสังเคราะห์ การออกแบบโครงสร้างทางโมเลกุล การเลือกและการเปลื่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันของ
สารประกอบอินทรีย์ 

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

10017424       วัสดุนาโนคอมโพสิต      3(3-0-6) 
NANOCOMPOSITE MATERIALS 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
บทนําสู่นาโนคอมโพสิต ส่วนประกอบ และการจําแนกประเภทของนาโนคอมโพสิต 

สภาพเช่ือมโยง กฎการผสม สมบัติรวม สมบัติผลิตภัณฑ์ และสมบัติผสมของคอมโพสิต นาโนคอมโพสิตของโลหะ
และเซรามิก นาโนคอมโพสิตที่มีพอลิเมอร์เป็นฐานและนาโนคอมโพสิตที่มีพอลิเมอร์เป็นสารเติม นาโนคอมโพสิต
ในธรรมชาติ นาโนคอมโพสิตเลียนแบบธรรมชาติ และนาโนคอมโพสิตที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทางชีววิทยา  
แบบจําลองของนาโนคอมโพสิต การนําวัสดุนาโนคอมโพสิตไปใช้งาน สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม และทิศทางใน
อนาคตของวัสดุนาโนคอมโพสิต 

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. 
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10017425 วสัดุรูพรุนนาโนเมตรและการประยุกต์ใช ้  3(3-0-6) 
NANOPOROUS MATERIALS AND APPLICATION 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับวัสดุรูพรุนระดับนาโนเมตร วัสดุรูพรุนชนิดต่างๆ เช่น ซีโอไลต์ 

ถ่านกัมมันต์ คาร์บอน เมมเบรน เซรามิก ตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น เทคโนโลยีการสังเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ 
สมบัติทางกายภาพและทางเคมี การประยุกต์ใช้ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวัสดุรูพรุนระดับนาโนเมตรในปัจจุบันและ
ทิศทางในอนาคต 

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 
การประยุกต์ใช้วีธีการคํานวณในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานวิจัยอณูชีววิทยา 

มีการใช้ข้ันตอนวิธีการและโปรแกรมสําหรับงานวิจัยทางด้านจีโนม รวมท้ังการปฏิบัติประยุกต์ใช้ 
The application of computational methods to analyze current problems 

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

 
 

10017431 เทคโนโลยีกระบวนการชวีภาพของเซลล ์  3(3-0-6) 
CELLULAR BIOPROCESS TECHNOLOGY 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ทางชีวเคมีและจุลชีววิทยา การเจริญเติบโตและการสร้าง

ผลผลิตของเซลล์ เทคโนโลยีของเอนไซม์ การหมักทางชีวภาพ วิศวกรรมเมแทบอลิก ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การแยก
และการทําผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ 

Techniques and applications in biochemistry and microbiology, cell 
growth and production, enzyme technology, biological fermentation, metabolic engineering, 
bioreactor, product separation and purification 
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10017432 การผลิตวัสดุชีวภาพ  3(3-0-6) 

BIOMATERIALS MANUFACTURING 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีกระบวนการผลิต และการใช้ประโยชน์ 

ของพอลิเมอร์ชีวภาพ ได้แก่ พอลิแซคคาไรด์ (เช่น แป้ง เซลลูโลสและอนุพันธ์ของเซลลูโลส ไคตินและไคโตซาน) 
โปรตีนและพอลิเปปไทด์ เส้นใย ยางธรรมชาติ เรซินธรรมชาติ และพอลิเมอร์ชีวภาพอื่นๆ ที่    น่าสนใจ 

                                 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. 

 
10017433 ระบบและอุปกรณน์าโนชวีภาพ  3(3-0-6) 

NANOBIODEVICES AND SYSTEM 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
วิชามีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและเข้าใจกระบวนการ การออกแบบ

วัสดุนาโนการะบวนการสร้างอุปกรณ์ระดับนาโนเมตรและไมโครเมตร เพ่ือการประยุกต์ใช้ทางด้านชีวภาพเคมี
วิเคราะห์ รวมไปถึงทางด้านการแพทย์ ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วยพ้ืนฐานการตรวจรู้ทางชีวภาพการออกแบบผิวหน้า
เซนเซอร์ การตรึงสารชีวภาพบนเซนเซอร์ การตรวจรู้ทางแสง การตรวจรู้เชิงกล การตรวจรู้ทางไฟฟ้าเคมี และการ
ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์นาโนชีวภาพ 

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 and sensors, 
optical detection, mechanical detection, electrochemical detection and application of 
nanobiodevices. 
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10017434 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
NANOBIOTECHNOLOGY 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
ปรากฏการณ์ระดับนาโนในชีววิทยา วิทยาการเมมเบรนและอุปกรณ์ตรวจรู้ชีวภาพ 

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: ไม่ม ี                                                        
                                      PREREQUISITE: NONE 

ทฤษฎีของวิธีการและเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และการ
จัดการห้องปฏิบัติการชีวการแพทย์  หัวข้อเก่ียวข้องกับพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีดีเอ็นเอ เคร่ืองมือในการวิจัย
โมเลกุล ชีวสารสนเทศศาสตร์ การวินิจฉัยดีเอ็นเอ การวินิจฉัยโปรตีน และยีนบําบัด                   
                                   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. 
 
10017436 เคมีสถานะของแข็งข้ันสูงและการประยุกต์ใช ้   3(3-0-6)   

 ADVANCED SOLID STATE CHEMISTRY AND APPLICATIONS 

         วชิาบังคับก่อน: ไม่ม ี                                                        
                                      PREREQUISITE: NONE 

ความเข้าใจข้ันสูงเก่ียวกับโครงสร้างผลึกของแข็ง พลังงานและพันธะ เทอร์โม
ไดนามิกส์และไคเนติกส์ ความบกพร่อง  การสังเคราะหด์้วยเทคนิคหลากหลาย (เช่น การสังเคราะห์สถานะ
ของแข็ง การตกตะกอน โซล-เจล ไฮโดรเทอร์มัล) การพิสูจน์ลักษณะโครงสร้าง สมบัติทางเคมีและสมบัตทิาง
กายภาพ  และการประยุกต์ใช้เก่ียวกับพลังงาน สิ่งแวดลอ้ม และอื่นๆ 

Advanced understanding about crystal structure of solids, energy and 
bonding, thermodynamics and kinetics, defects, multiple synthetic techniques (such as solid 
state synthesis, coprecipitation, sol-gel, hydrothermal), structural characterization, chemical and 
physical properties, and applications relating to energy and environment and so on 
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10017437 นาโนเทคโนโลยีสําหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน  3(3-0-6) 

     NANOTECHNOLOGY FOR ENERGY STORAGE DEVICES 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
      PREREQUISITE: NONE 
      วัสดุนาโนสําหรับการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน ซึ่งรวมถึงแนวคิด

พื้นฐาน สมบัติ และวิธีการสังเคราะห์ อุปกรณ์กักเก็บพลังงานประเภทต่างๆ เช่น แบตเตอร่ีลิเธียม ตัวเก็บประจุ
ย่ิงยวดเซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น ซึ่งรวมถึงแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการทํางาน การประดิษฐ์ และการทดสอบ
ประสิทธิภาพพร้อมทั้งแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของวัสดุนาโนสําหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน 
                                  Nanomaterials for Energy Storage Applications. This includes basic 
concepts, properties and synthesis methods, various types of energy storage devices such as 
lithium batteries, supercapacitors. This includes basic concepts, working principles, fabrication 
and performance testing, as well as future development prospects of nanomaterials for energy 
storage devices. 
10017438 เทคโนโลยีอิมัลชันและการห่อหุ้ม             3(3-0-6) 
                                  EMULSION AND ENCAPSULATION TECHNOLOGY 

     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     PREREQUISITE: NONE 

ความรู้พ้ืนฐานด้านอิมัลชัน ไมโครอิมัลชัน นาโนอิมัลชัน ประเภทสารลดแรงตรึงผิว
ไมโครเอนแคปซู เลชันนาโนเอนแคปซู เลชัน  แกนกลางและเปลือกหุ้ม  การควบคุมการปลดปล่อย                     
การประยุกต์ใช้ 

Introduction to emulsion, microemulsion, nanoemulsion, type of 
surfactant  microencapsulation, nanoencapsulation, core material, control release and 
application 
 
10017439       วิศวกรรมควอนตัมไฟฟ้าแม่เหล็ก    3(3-0-6) 
        QUANTUM ELECTROMAGNETIC ENGINEERING 

     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     PREREQUISITE: NONE 

วิชาวิศวกรรมควอนตัมไฟฟ้าแม่เหล็กอภิปรายเก่ียวกับการประยุกต์ทฤษฎีควอนตัม
และทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรมควอนตัม โดยมุ่งเน้นการศึกษาปรากฏการณ์การขนส่งเชิงควอนตัมที่
ระดับนาโนเมตร ซึ่งรวมถึงปรากฎการณ์การทะลุกําแพงศักย์ของอิเล็กตรอน การปิดก้ันอิเล็กตรอนแบบคูลอมบ์ 
ปรากฏการณ์คอนโด และปรากฏการณ์ควอนตัมฮอลล์จํานวนเต็ม 
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Quantum electromagnetic engineering discusses about the 
applications of quantum theory and electromagnetic theory in quantum engineering. This 
course focuses on the studying of quantum transport phenomena at nanoscale, which includes 
electron tunneling phenomena, Coulomb blockade, Kondo effect, and integer quantum Hall 
effect. 
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ภาคผนวก ง 
 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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เครื่องมอืวจัิยของวิทยาลัยนาโนฯ 

Atomic Force Microscope  (กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม) 
 
Brand / ย่ีห้อ : AFMWorkshop 
Model / รุ่น : TT – AFM 
ที่ต้ังเครื่อง : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพ ฯ 
 
หลกัการ : AFM ทํางานโดยการใช้หัวอ่านซึ่งเป็นเข็มขนาดเล็กประมาณ 10 nm เป็นตัววัดแรงดึงดดูหรือแรงผลัก
ที่เกิดข้ึนระหว่างหัวเข็มกับพ้ืนผิวที่ตอ้งการวิเคราะห์เพ่ือสร้างเป็นภาพ โดยเมือ่กดหัวอา่นลงบนผื้นผิวที่จะตรวจวัด 
จะเกิดแรงที่กระทําต่อก้าน (cantilever) ของหัวอ่าน จะทาํให้หัวอ่านเอียงด้วยมุมต่าง ๆ กันตามสภาพความสูงต่ํา
ของพื้นผิวซึ่งจะสามารถตรวจวัดได้จากมุมสะท้อนของลําแสงเลเซอรท์ี่ยิงลงไปยังก้านของหัวอ่าน จากน้ัน
คอมพิวเตอร์ก็จะแปลงสัญญาณออกมาเป็นภาพของพื้นผิวที่ตอ้งการตรวจสอบได้ 
พ้ืนที่มากท่ีสุดท่ีสแกนได้ : 30 μm x 30 μm 
ชนิดตัวอย่าง : ของแข็ง เช่น ฟิล์ม พอลิเมอร์ (ขนาด 2.54 cm x 2.54 cm x 0.635 cm) 
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Atomic Force Microscope  (กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม) 
 

Brand / ย่ีห้อ : Seiko Instruments 
Model / รุ่น : SPI3800N / SPA400 
ที่ตั้งเครือ่ง : Cleanroom อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิริธร 
 
หลักการ : AFM ทํางานโดยการใช้หัวอ่านซึ่งเป็นเข็มขนาดเล็กประมาณ 10 nm เป็นตัววัดแรงดึงดดูหรือแรงผลักที่
เกิดข้ึนระหว่างหัวเข็มกับพ้ืนผิวท่ีตอ้งการวิเคราะห์เพ่ือสร้างเป็นภาพ โดยเมื่อกดหัวอ่านลงบนผื้นผิวที่จะตรวจวัด 
จะเกิดแรงที่กระทําต่อก้าน (Cantilever) ของหัวอ่าน จะทาํให้หัวอ่านเอียงด้วยมุมต่าง ๆ กันตามสภาพความสูงต่ํา
ของพื้นผิวซึ่งจะสามารถตรวจวัดได้จากมุมสะท้อนของลําแสงเลเซอรท์ี่ยิงลงไปยังก้านของหัวอ่าน จากน้ัน
คอมพิวเตอร์ก็จะแปลงสัญญาณออกมาเป็นภาพของพื้นผิวที่ตอ้งการตรวจสอบได้ 
พื้นที่มากที่สดุท่ีสแกนได ้: 15 μm x 15 μm 
ชนิดตัวอย่าง : ของแข็ง เช่น ฟิล์ม พอลิเมอร์  
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Centrifuge  (เคร่ืองหมุนเหวี่ยง) 
 
Brand / ย่ีห้อ : Hermle 
Model / รุ่น : Z36HK 
ที่ต้ังเครื่อง : อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยสีิรินธร สจล. 
 
หลกัการทํางาน : ใชแ้รงเหว่ียงหนีจุดศูนย์กลางเพื่อแยกตะกอนของสารตัวอย่าง ซึ่งอาศัยหลักความแตกต่างของ
ความหนาแน่นและขนาดของสารหรืออนุภาคน้ันๆ โดยทั่วไปจะแยกส่วนที่เป็นของแข็งออกจากส่วนทีเ่ป็น
ของเหลวหรอืเพ่ือแยกของเหลวหลายๆ ชนิด ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนตะกอน (Pellet) และส่วนของเหลว 
(Supernatant)  
ความเรว็รอบสูงสุด : 30,000 รอบตอ่นาท ี
ปริมาตรสูงสุดของหลอดทดลอง : 6 x 250 ml 
ช่วงอุณหภูมิทีท่ําได้ : -20 ถึง 40  ํC 
ชนิดตัวอย่าง : ของเหลว 
ชนิด Roter ที่มี : 

   1. ขนาด 6 x 50 ml, Angle: 26  ํ ความเร็วสูงสุด 21,000 รอบตอ่นาที 

   2. ขนาด 12 x 1.5 ml / 2.0 ml Angle : 40  ํความเร็วสูงสุด 30,000 รอบตอ่นาที 
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Double Beam UV-Vis Spectrophotometer  (เคร่ืองวัดการดดูกลืนแสง) 
  

Brand / ย่ีห้อ : PG Instruments 
Model / รุ่น : T92+ Spectrophotometer 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 

 
หลักการ : การวัดปริมาณของแสงที่ถูกดดูกลนืทําได้ โดยการให้ลําแสงผ่านเข้าไปในสารตัวอย่าง แล้ววัดปริมาณ
ของแสงท่ีทะลผุ่าน เปรียบเทยีบกับแสงที่ให ้เน่ืองจากสารแต่ละชนิดจะดดูกลืนแสงไดใ้นช่วงความยาวคลื่นต่างกัน 
และปริมาณการดดูกลืนแสงขึน้อยู่กับความเข้มข้นของสาร จึงสามารถตรวจหาปริมาณความเข้มข้นของสารได ้

ความยาวคลื่น : 190 – 900 nm 

โหมดวัด : Transmission, Absorption 

ตัวอย่างวัตถุ/ฟิล์ม : วัสดุหรอืของแข็งยอมให้แสงทะลุผ่าน หนาไม่เกิน 1.8 cm ขนาดไม่เกิน 8 x 8 cm และไม่
น้อยกว่า 0.5 x 0.5 cm  

ตัวอย่างของหลว : สารตัวอยา่งควรมีปริมาตร 3.5 ml สามารถใส่ในคิวเวทท์ ขนาด 10 x 10 mm  
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Fluorescence Spectrophotometer (เคร่ืองวัดการเรืองแสงสเปคโตรฟลูออโรมิเตอร์) 
Brand / ย่ีห้อ : Horiba Scientific 
Model / รุ่น : FluoroMax+ SpectroFluorometer 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 

หลักการ : เป็นการวัดการเรืองแสงฟลอูอเรสเซนต์ที่เปล่งออกมาจากสารเปล่งแสง ซึ่งได้จากการท่ีโมเลกุลของสาร
ดูดกลืนพลังงานแสงเข้าไป แล้วเปล่งแสงฟลูออเรสเซนตท์ี่มีความยาวคลื่นยาวกว่าความยาวคลื่นที่โมเลกุลดูดกลืน
เข้าไป  

วิเคราะห์ : Excitation, Emission และ synchronous  

ช่วง Excitation : 240 – 600 nm 

ช่วง Emission : 290 – 850 nm 

ชนิดตัวอย่าง : ของแข็ง ผง ฟิล์ม และของเหลว 
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Fourier Transform Infrared Spectrophotometer 
(เคร่ืองฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์) 

 

Brand / ย่ีห้อ : PerkinElmer Scientific 
Model / รุ่น : Spectrum Two FT-IR Spectrometer 
 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 
หลักการ : เป็นการวัดปริมาณของแสงที่ถูกดดูกลืน ด้วยการกระตุ้นสารด้วยพลังงานช่วงแสงอินฟราเรด เน่ืองจาก
โมเลกุลของสารดดูกลืนแสงอนิฟราเรดเข้าไปจะทําให้พันธะในโมเลกุลเกิดการส่ันและการหมุน ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ของโมเลกลุ การท่ีโมเลกุลจะดูดกลืนแสงอินฟราเรดได้นั้นความถ่ีของแสงอินฟราเรดตอ้งเท่ากับ
ความถี่การสั่นของโมเลกลุของสารน้ันๆ ซึ่งสารอินทรีย์แตล่ะชนิดจะมีค่าความถ่ีของการสั่นที่จําเพาะและแตกต่าง
กันไป จึงใชส้ันนิฐานหมู่ฟังก์ชนัในสารได ้
ช่วงเลขคล่ืน : 400 – 4,000 cm⎯¹ 
โหมดวัด : ATR 
ชนิดตัวอย่าง : ของแข็ง ของเหลว 
ลักษณะของผลที่ได ้: 
1. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการส่องผ่านของแสง (% Transmittance) กับเลขคลืน่ (Wave numbers) 
2. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลนืแสง (Absorbance) กับเลขคลื่น (Wave numbers) 
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Furnace Box (เตาเผาอุณหภูมิสูง) 
 

Brand / ย่ีห้อ : Chavachote 
Model / รุ่น : L9/12P 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 
หลักการ : ให้ความร้อนด้วยขดลวดความรอ้น โดยใชชุ้ดควบคุมอุณหภูมิ ตั้งค่าการทํางานของโปรแกรมได ้8 Step 
ปรับความเที่ยงตรงของเตาแบบ SSR control ทําให้ไม่เกิด Overheat  ป้องกันการทํางานผิดพลาดโดยใช้ระบบ
แมกเนติกส์ ทาํหน้าที่เป็นระบบความปลอดภัยเมื่ออุณหภูมิของเตาเกินกว่าค่าที่ได้ตั้งไว้ 10 °C ระบบแมกเนติกส์
จะตัดการจ่ายไฟและจะทํางานตอ่เมือ่อณุหภูมิปกติ ขนาดภายในเตา กว้าง 170 mm ลึก 250 mm สูง 160 mm 

อุณหภูมสิูงสุด : 1200 °C 

ตัวอย่าง : ตอ้งไม่เป็นปฏิกิริยาอันตรายจนกอ่ให้เกดิความเสียหายตอ่เคร่ืองมอื ทั้งน้ีควรนําภาชนะรองตัวอย่างมา
เอง โดยตอ้งทนตอ่อณุหภูมิสงูและไม่ทําปฏิกิริยากับสารตวัอย่าง (ป้องกันสารปนเป้ือน) 
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Furnace Tube  (เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ) 
 

Brand / ย่ีห้อ : Chavachote 
Model / รุ่น : Tube50/1009P 
ที่ต้ังเครื่อง : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯหลักการ : ใหค้วามร้อนด้วยขด
ลวดความรอ้น โดยใชช้ดุควบคุมอณุหภูมิ ตัง้ค่าการทํางานของโปรแกรมได้ 8 Step ปรับความเท่ียงตรงของเตา
แบบ SSR control ทําให้ไมเ่กิด Overheat  ป้องกันการทํางานผิดพลาดโดยใชร้ะบบแมกเนติกส์ ทาํหน้าที่เป็น
ระบบความปลอดภัยเมื่ออุณหภูมิของเตาเกนิกว่าค่าที่ได้ตัง้ไว้ 10 °C ระบบแมกเนติกส์จะตัดการจ่ายไฟและจะ
ทํางานต่อเมือ่อุณหภูมิปกติ ขนาดภายในเตาแบบทอ่ กว้าง 100 มม. ลกึ 300 มม. สูง 100 มม. 

อุณหภูมสิูงสุด : 1100 °C 

ตัวอย่าง : ตอ้งไม่เป็นปฏิกิริยาอันตรายจนกอ่ให้เกดิความเสียหายตอ่เคร่ืองมอื ทั้งน้ีควรนําท่อท่ีจําเพาะตอ่สารมา
ใช ้เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อรอบนอก 100 มม. ยาวมากกว่า 300 มม. โดยทนตอ่
อุณหภูมสิูงกว่าที่จะให้ความร้อน 
 
 

 
 

High Performance Liquid Chromatograph 
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(เคร่ืองโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง) 
 

Brand / ย่ีห้อ : HITACHI 
Model / รุ่น : Chromaster 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 
 
หลักการ : HPLC เป็นเครื่องมือใชส้ําหรับแยกสารประกอบที่ผสมอยูใ่นตวัอย่าง โดยใช้เฟส 2 เฟส คอื เฟสอยู่กับที่ 
(Stationary phase) หรือ คอลมัน์ (Column) กับเฟสเคลื่อนท่ี (Mobile phase) ในการแยก ซึ่งสารจะถูกแยก
ออกมาในเวลาที่แตกต่างกันขึน้อยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ดขีองสารนั้นกับเฟสที่เคลือ่นที่หรอืเฟสที่อยู่กับ
ที่ โดยสารประกอบท่ีเข้ากันได้ดกีับเฟสที่เคลื่อนท่ีสารน้ันก็จะถูกแยกออกมาก่อน ส่วนสารที่เข้ากันไดไ้ม่ดีกับเฟสที่
เคลื่อนที่ หรอืเข้ากันได้ดกัีบเฟสอยู่กับที่ก็จะถูกแยกออกมาทีหลัง โดยสารที่ถูกแยกออกมาจะถูกตรวจวัดสัญญาณ
ด้วยตัวตรวจวัดสญัญาณ (Detector) สัญญาณที่บันทึกได้จะมีลกัษณะเป็นพีค ซึ่งจะเรียกว่าโครมาโตแกรม 
(Chromatogram) 
คอลัมน์ (Column) : HITACHI LaChrom C18 
ชนิดตัวอย่าง : ของเหลว 
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Micro Hardness (เคร่ืองทดสอบความแข็งจุลภาค) 
 

Brand / ย่ีห้อ : Shimadzu 
Model / รุ่น : HMV-2T 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 
 
หลักการทํางาน : การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์คอืการวัดค่าความแข็ง โดยคิดจากนํ้าหนักที่กดลงบนพ้ืนผิว
ของตัวอย่างและทําการวัดขนาดของเส้นทแยงมุมท่ีเกิดข้ึนจากรอยกด โดยใช้หัวกดเพชรรูปปิรามดิฐานสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ซึ่งมมีุมของปลายแหลมขนาด 136° องศา โดยค่าท่ีได้ คอื ค่าความแข็งของวัตถุนั้นอยู่ในหน่วย (HV) หรือ
เรียกว่า ค่าวิกเกอร์ (Vickers Hardness)  
ขนาดแรงกดทีท่ําได ้: 98.07 mN, 245.2 mN, 490.3 mN , 980.7 mN, 1.96 N, 2.942 N, 4.903 N, 9.807 N, 
19.614 N  
ระยะเวลากด : 5 – 999 วินาที 
เลนต์ใกลต้า : x10 
เลนต์ใกล้วัตถุ : x10, x40 
ความละเอียด : 0.01 μm 
Effective Measurement : 250 μm (at x40) 
Surface Area : 120×120 mm 
Stroke : ±12.5 mm  ชนิดตวัอย่าง : ของแข็ง ผวิหน้าเรียบ  
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Particle Analyzer  (เคร่ืองวัดการกระจายตัวของขนาดอนุภาค) 
 

Brand / ย่ีห้อ : Beckman Coulter 
Model / รุ่น : Delsa Nano C 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 
หลักการทํางาน : การวัดขนาดอนุภาค : อนุภาคที่อยู่ในสารแขวนลอยจะมีการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน 
(Brownian motion) และเมือ่ทําการฉายแสงเลเซอร์ที่มคีวามยาวคลื่นเดี่ยวไปยังสารแขวนลอย จะเกิดการ
กระเจิงแสงที่แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับชนิดและขนาดของอนภุาคที่อยู่ในสารแขวนลอยนั้น จึงทําให้สามารถวัดขนาด
อนุภาคได ้

     การวัดประจุทีผ่ิวอนุภาค : เมือ่ใหส้นามไฟฟ้าไปท่ีสารแขวนลอยของอนุภาคที่มีประจุ อนุภาคจะเกิดการ
เคลื่อนที่ไปที่ผวิของขั้วไฟฟ้า (Electrode) ที่มีประจุตรงกันข้าม โดยท่ีความสามารถในการเคล่ือนที่ข้ึนอยู่ปริมาณ
ประจุของอนุภาค ซึ่งค่าความเป็นประจุ (Zeta potential) สามารถวัดไดโ้ดยการวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของ
อนุภาค 

ชนิดของตัวอยา่ง : 

     สําหรับ Sizing mode : ตัวอย่างตอ้งเป็นสารคอลลอยด์(Colloid) บรรจุใน Cuvette ปริมาตร 3.5 ml  
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Planetary Ball Milling  (เคร่ืองบดและผสมสารแบบตั้งโต๊ะ) 
 

Brand / ย่ีห้อ : MTI Corporation 
Model / รุ่น : TMAX-XQM 
ที่ตั้งเครือ่ง : อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร สจล. 
 
หลักการทํางาน : อาศัยการกระแทกของลกูบดกับตัวอย่างที่ต้องการบด ซึ่งเมือ่หมอ้บดเริ่มหมุน ตัวลูกบดจะ
เคลื่อนที่ข้ึนไปตามผนังของหม้อบดด้วยแรงเหว่ียงแล้วจึงตกลงมาทําให้เกิดแรงกระแทก อีกทั้งยังมีแรงกระแทก
ระหว่างลูกบดภายในหม้อบด ทําให้ตัวอย่างเกิดการแตกและสลายตัวเล็กลงจนได้ขนาดตามทีต่้องการ 
Grinding tank volume (L) : 0.1 L*4 
Grinding tank material : N/A 
Grinding media : N/A 
Maximum loading per tank : Does not exceed two-thirds of the volume 
Feeding material size : Soil material ≤ 10 mm, other materials ≤ 3 mm 
Discharge material size : Min 0.1 um 
Rotating speed : Revolution 335 rpm, Rotation 670 rpm 
Maximum continuous operating time : 72 hours 
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Potentiostat  (เคร่ืองตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า) 
 

Brand / ย่ีห้อ : Seiko Instruments 
Model / รุ่น : SPI3800N / SPA400 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 
 
หลักการ : เป็นการนําเทคนิคทางเคมีไฟฟ้ามาวิเคราะห์สมบัติทางเคมีไฟฟ้าของข้ัวไฟฟ้าหรือสารละลาย โดยการให้
สัญญาณทางไฟฟ้ากับสารตัวอย่าง 
ชนิดตัวอย่าง : ของเหลว (สารละลายที่มีข้ัว) 
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Raman Spectrometer  (เคร่ืองรามานสเปกโทรมิเตอร์) 
 

Brand / ย่ีห้อ : Thermo Fisher Scientific 
Model / รุ่น : DXR SmartRaman 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 

หลักการ : ให้แสงกระตุ้นไปที่สารตัวอย่าง โดยที่สารแตล่ะตัวจะมีลักษณะการกระเจิงแสงไม่เหมอืนกัน หาข้อมูล
ความถี่ของพันธะเคมีของสารชนิดต่างๆ 

ความยาวคลื่นแสง : 532 nm 

ช่วงเลขคล่ืน : 3,500 – 50 cm-1 

ชนิดตัวอย่าง : ของแข็ง ฟิล์ม และผง 
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Rotavapor  (เคร่ืองระเหยสารแบบหมุน) 
 

Brand / ย่ีห้อ : BUCHI 
Model / รุ่น : R-100 
ที่ตั้งเครือ่ง : ห้องปฏิบัติการกลาง อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิริธร 
 
หลักการ : เป็นเครื่องมอืทีใ่ช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกล่ันเพือ่แยกตัวทําละลายที่ผสมอยู่
ออกจากสารทีส่นใจ โดยตัวทาํละลายจะถูกทําให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบสูญญากาศจาก Pump และใหค้วามร้อน
แก่ตัวอย่าง จากน้ันไอสารละลายจะผ่าน Condenser  ทีม่ีระบบหล่อเยน็ ทําให้ไอสารควบแน่นกลายเป็น
ของเหลว ไหลลงสู่ Receiving Flask  
ชนิดตัวอย่าง : ของเหลว  
ความเร็วในการหมุน : 20 – 280 rpm 
ขนาดของ Flask : 50 – 4000 ml 
ความจุขวดสูงสุด : 3 kg 
ช่วงอุณหภูมิท่ีควบคุม : 20 – 95 °C 
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Single Beam UV – Vis Spectrophotometer (เคร่ืองวัดการดดูกลืนแสง) 
 

Brand / ย่ีห้อ : Thermo Scientific Orion 
Model / รุ่น : AquaMate 8000 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 
 
หลักการ : เป็นเครื่องมอืทีใ่ช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่า Intensity ในช่วงรังสียวีูและแสงขาวเม่ือส่องผ่าน
หรือถูกดดูกลนืโดยตัวอย่าง (ลําแสงที่ออกจากแหล่งกําเนิดมีลําแสงเดยีวตลอดเส้นทาง) ความยาวคลื่นแสงที่วัดได้
จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่าง โดยการดดูกลืนแสงของสารเมื่อโมเลกุลของตัวอย่าง
ถูกฉายด้วยแสงในช่วงรังสียูวีหรือแสงขาวทีม่ีพลังงานเหมาะสมจะทําใหอ้ิเล็กตรอนภายในอะตอมเกิดการดดูกลืน
แสงแล้วเปล่ียนสถานะไปอยู่ในชั้นทีม่ีระดับพลังงานสูงกว่า เม่ือทําการวัดปริมาณของแสงที่ผ่านหรอืสะทอ้นมาจาก
ตัวอย่างเทียบกับแสงจากแหล่งกําเนิดที่ความยาวคลื่นค่าต่าง ๆ การดูดกลืนแสงของสารจะแปรผันกับจํานวน
โมเลกุลทีม่ีการดดูกลืนแสง ดังน้ันจึงสามารถใชร้ะบุชนิดและปริมาณของสารต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในตัวอย่างได้ 
ชนิดตัวอย่าง : ของเหลว และของแข็ง  
 

 
 

 

167



 
 

 
 

Solar Simulator (เคร่ืองจําลองแสงอําทิตย์) 
 

Brand / ย่ีห้อ : Solar Light 
Model / รุ่น : Xenon Lamp Power Supply Model XPS-300 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 

  

      เครื่องจําลองแสงอาทติย์ (Solar Simulator) เป็นแหล่งกําเนิดแสงอาทิตย์เทียม ตามมาตรฐาน AM 1.5 ซึ่ง
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและทดสอบอุปกรณ์ในระบบการกักเก็บพลังงานแสงอาทติย์และทดสอบ
เซลลแ์สงอาทติย์ เป็นต้น  
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Stereo Microscope  (กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป) 
 

Brand / ย่ีห้อ : Olympus 
Model / รุ่น : SZ61 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 
หลักการ : มองเห็นเป็นภาพสามมิติมี ความกว้าง ความยาว และความหนา จากแสงที่สอ่งวัตถุแล้วสะท้อนกลับเข้า
ไปในตัวกล้อง หรือแสงมาจากด้านใต้วัตถท่ีุส่องแสงสว่างสามารถส่องผ่านได้ การเลอืกใชแ้สงขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ตัวอย่าง จะมลีกัษณะทึบหรอืใส  

กําลังขยาย : 6.7 (0.67x – 4.5x)  

ตัวอย่าง : ความสูงขอตัวอย่างต้องน้อยกว่า 15 cm 
หมายเหตุ : ระบบน้ีไม่สามารถเชือ่มต่อระบบความพิวเตอร์เพ่ือบันทึกภาพ  
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Upright Microscopes  (กล้องจุลทรรศน์ชนิด Upright System) 
 

Brand / ย่ีห้อ : Olympus 
Model / รุ่น : BX43 
ที่ตั้งเครือ่ง : ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 
หลักการ : แสงไฟจากหลอดไฟเป็นแหล่งกําเนิดแสงจะถกูรวบรวมแสงโดย condenser lens ไปตกที่วัตถุท่ีวางบน
แท่นวางวัตถุ จากน้ันเลนส์ใกล้วัตถุจะเป็นตัวขยายวัตถุให้ได้ภาพที่ใหญ่ข้ึน จากนั้นจะส่งต่อไปยังเลนส์ใกลต้าเพื่อ
ขยายภาพสุดทา้ย ทั้งน้ีการเลือกใช้แสงข้ึนอยู่กับลักษณะของตัวอย่าง  

กําลังขยาย : 

 UMPlan FI 5x/0.15 
 UMPlan FI 10x/0.3 
 MPlan N 50x/0.75 
 MPlan N 100x/0.90 
 Plan N 10x/0.25 
 Plan N 20x/0.4 
 Plan N 40x/0.65 

หมายเหตุ : ระบบน้ีสามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกภาพ  
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X-ray Diffractometer  (เคร่ืองวิเคราะห์การเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ์) 
 

Brand / ย่ีห้อ : Rigaku 
Model / รุ่น : SmartLab 
ที่ตั้งเครือ่ง : อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร สจล. 
หลักการทํางาน : อาศัยหลักการการเลี้ยวเบนของรังสีเอก็ซ์ เมือ่รังสีเอก็ซ์ถูกฉายลงบนสารตัวอย่างแล้วจะเกิดการ
เล้ียวเบนรังสีเอ็กซ ์โดยจะทาํการวัดการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซท์ี่มุมต่าง ๆ ซึ่งข้ึนอยู่กับความเป็นระเบียบของสาร
ตัวอย่าง ข้อมูลที่ตรวจวัดไดจ้ะบ่งบอกถึงโครงสร้างผลึก ชนิดของผลึก และความเป็นผลึกของสารตวัอย่าง รวมถึง
ชนิดของสารประกอบสารตัวอย่าง 
แหล่งกําเนิดรังสีเอ็กซเรย ์: Cu K-α 
ความยาวคลื่น : 1.544 A° 
ชนิดตัวอย่าง : 1. ของแข็งผิวหน้าเรียบ 2. ฟิล์มบาง และ 3. ผงละเอียด 
โหมดการตรวจวัด : Out of plane, In-plane, 5-axis goniometer, Grazing incidence, Texture and pole 
figures, Residual stress analysis, In-situ temperature, Rocking curve 
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ภาคผนวก จ 
 

เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
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เหตุผลการขอปรับปรุงแกไ้ข 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลย ี

ฉบับป ีพ.ศ. 2564 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยพีระจอมเกล้าลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

1.  หลักสูตรฉบับดังกล่าวน้ี ได้รับความเหน็ชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที ่27 มกราคม พ.ศ.2553 

2.  สภามหาวิทยาลัย/สถาบนั ไดอ้นุมตัิการปรับปรุงแก้ไขครั้งน้ีแล้ว ในคราวประชุม 

 คร้ังที่… xx.../…xxxx…เมื่อวันที่……xxx....xxxxxx....xxxxx....................................................………………….. 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขน้ี เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564  ตั้งแต่ภาคเรียนท ี1 

 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 4.1 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดให้ทุกหลักสตูร  
  มีการปรับปรุงหลักสตูรอย่างน้อยทุก ๆ  5  ปี  
 4.2 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมยั และก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่นักศึกษาให้สามารถใช้ในการ 
  ประกอบวิชาชพีในปัจจุบัน 
5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

 5.1 ปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

 5.2 ปรับปรุงรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 5.3 ปรับปรุงรายละเอียดการพัฒนาอาจารย์ 

 5.4 การปรับปรุงแก้ไขแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่       
           รายวิชา (Curriculum mapping) 

5.5 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาพ้ืนฐานดา้นนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  1 รายวิชา ดังน้ี 

    5.5.1 10017103  เทอร์โมไดนามิกสส์าํหรับวิทยาศาสตร์นาโน    
                      THERMODYNAMICS FOR NANOSCIENCE 
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5.6  การปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาสัมมนา 3 รายวิชา ดังน้ี 

5.6.1 10017081  สมัมนา 1 

                 SEMINAR 1  

5.6.2 10017082  สมัมนา 2 

                SEMINAR 2 

5.6.3 10017083  สมัมนา 3 

                 SEMINAR 3 

5.7 การปรับปรุงชื่อและคําอธิบายรายวิชาเลือกทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี1 รายวิชาดังน้ี 

               5.7.1 10017405  โครงสร้างอเิล็กทรอนิกของวัสดุ 
                                      ELECTRONIC STRUCTURE OF MATERIALS 
 5.8  การปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเลือกทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 3 รายวิชาดังน้ี 

 5.8.1 10017404 วิทยาศาสตร์พ้ืนผิว  
 SURFACE SCIENCE 
 5.8.2 10017407 ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้าสําหรับวิศวกรรมวัสด ุ           
                                 ELECTROMAGNETIC THEORY FOR MATERIAL ENGINEERING 

5.8.3 10017423 วัสดอุินทรีย์เชงิฟังก์ชัน 
 FUNCTIONAL ORGANIC MATERIALS 

    5.9  การเพิ่มรายวิชาเลือกทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลย ี4 รายวิชา ดังน้ี 

 5.9.1 10017436  เคมีสถานะของแข็งขั้นสูงและการประยุกต์ใช้    
 ADVANCED SOLID STATE CHEMISTRY AND APPLICATIONS 
 5.9.2 10017437  นาโนเทคโนโลยีสําหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน    
 NANOTECHNOLOGY FOR ENERGY STORAGE DEVICES 
 5.9.3 10017438  เทคโนโลยีอิมัลชันและการห่อหุ้ม     
 EMULSION AND ENCAPSULATION TECHNOLOGY 
 5.9.4 10017439  วิศวกรรมควอนตัมไฟฟ้าแม่เหล็ก      
 QUANTUN ELECTROMAGNETIC ENGINEERING 
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6. โครงสร้างหลักสตูรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข เม่ือเปรยีบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร
ระดับบัณฑิตศกึษา  พ.ศ.  2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังน้ี 

ระดับปริญญาโท 

แผน ก แบบ ก1 ผู้สําเร็จปริญญาตรีแลว้เข้าศกึษาปริญญาโท 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
หมวดวิชาอื่นๆ*เรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิต* 

   

1.วิชาสัมมนา - 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
2.วิชาพ้ืนฐานด้านนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี 

- 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

3.วิชาเลือกทางด้านนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี 

- 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จํานวนหนว่ยกิตรวมไม่
น้อยกว่า 

36 36 36 

 

ระดับปริญญาเอก 

แบบ 1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมกีารทําวิทยานพินธ์ที่ก่อให้เกดิความรู้ใหม่ 

แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
หมวดวิชาอื่นๆ*เรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิต* 

   

1.วิชาสัมมนา - 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
2.วิชาพ้ืนฐานด้านนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี 

- 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

3.วิชาเลือกทางด้านนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี 

- 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

จํานวนหนว่ยกิตรวมไม่
น้อยกว่า 

48 48 48 
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แบบ 1.2 ผูเ้ขา้ศึกษาสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี 

หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
หมวดวิชาอื่นๆ*เรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิต* 

   

1.วิชาสัมมนา - 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
2.วิชาพ้ืนฐานด้านนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี 

- 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

3.วิชาเลือกทางด้านนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี 

- 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

จํานวนหนว่ยกิตรวมไม่
น้อยกว่า 

72 72 72 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชานาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลย ี

ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก1 

หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2564) เหตุผลในการปรับปรุง 
10017103เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับ
วิทยาศาสตร์นาโน 
                                3(3-0-6) 
THERMODYNAMICS FOR 
NANOSCIENCE 

10017103เทอร์โมไดนามิกส์ 
สําหรับวิทยาศาสตร์นาโน 
                                3(3-0-6) 
FUNDAMENTAL 
THERMODYNAMICS FOR 
NANOSCIENCE 

- เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

 

10017081  สัมมนา 1 
                                1(0-3-2) 
                SEMINAR 1 

10017081  สัมมนา 1 
                                1(0-3-2) 
                SEMINAR 1 

- เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

10017082  สัมมนา 2 
                                1(0-3-2) 
               SEMINAR 2 

10017082  สัมมนา 2 
                                1(0-3-2) 
               SEMINAR 2 

- เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

10017083  สัมมนา 3 
                                1(0-3-2) 
               SEMINAR 3 

10017083  สัมมนา 3 
                                1(0-3-2) 
               SEMINAR 3 

- เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

10017404 วิทยาศาสตร์พื้นผิว  
                             3(3-0-6) 
SURFACE SCIENCE 

10017404 วิทยาศาสตร์พื้นผิว  
                             3(3-0-6) 
SURFACE SCIENCE 

-เปลี่ยนคําอธบิายรายวิชา 

10017405  โครงสร้างอิเล็กทรอ  
นิกของวัสดุ  
                              3(3-0-6) 
ELECTRONIC STRUCTURE OF 
MATERIALS 

10017405 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็ก
ทรอนิกของวัสดุ 
                                 3(3-0-6) 
ELECTRONIC STRUCTURE 
THEORY OF MATERIALS 

-เปลี่ยนชือ่วิชา 

-เปลี่ยนคําอธบิายรายวิชา 

10017407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
สําหรับวิศวกรรมวัสด ุ                  
                             3(3-0-6)    
ELECTROMAGNETIC THEORY 
FOR MATERIAL ENGINEERING  
 

10017407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
สําหรับวิศวกรรมวัสด ุ                    
                             3(3-0-6)      
ELECTROMAGNETIC THEORY 
FOR MATERIAL ENGINEERING 

-เปลี่ยนคําอธบิายรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2564) เหตุผลในการปรับปรุง 
10017423วัสดอุินทรีย์เชิงฟังก์ชัน 
                              3(3-0-6)  
FUNCTIONAL ORGANIC 
MATERIALS      

10017423วัสดอุินทรีย์เชิงฟังก์ชัน 
                              3(3-0-6)  
FUNCTIONAL ORGANIC 
MATERIALS      

-เปลี่ยนคําอธบิายรายวิชา 

 10017436  เคมีสถานะของแข็งข้ัน
สูงและการประยุกต์ใช ้  
                              3(3-0-6) 
ADVANCED SOLID STATE 
CHEMISTRY AND APPLICATIONS 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 10017437   นาโนเทคโนโลยีสําหรับ
อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน 
                                 3(3-0-6) 
NANOTECHNOLOGY FOR 
ENERGY STORAGE DEVICES 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 10017438เทคโนโลยอีิมลัชนัและ
การห่อหุ้ม                                  
                                 3(3-0-6) 
EMULSION AND 
ENCAPSULATION TECHNOLOGY 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 10017439วิศวกรรมควอนตมัไฟฟ้า
แม่เหล็ก 
                                 3(3-0-6) 
QUANTUM ELECTROMAGNETIC 
ENGINEERING 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลย ี 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1  

หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2564) เหตุผลในการปรับปรุง 
10017103เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับ
วิทยาศาสตร์นาโน 
                                3(3-0-6) 
THERMODYNAMICS FOR 
NANOSCIENCE 

10017103เทอร์โมไดนามิกส์ 
สําหรับวิทยาศาสตร์นาโน 
                                3(3-0-6) 
FUNDAMENTAL 
THERMODYNAMICS FOR 
NANOSCIENCE 

-เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

10017081  สัมมนา 1 
                                1(0-3-2) 
                SEMINAR 1 

10017081  สัมมนา 1 
                                1(0-3-2) 
                SEMINAR 1 

-เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

10017082  สัมมนา 2 
                                1(0-3-2) 
               SEMINAR 2 

10017082  สัมมนา 2 
                                1(0-3-2) 
               SEMINAR 2 

-เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

10017083  สัมมนา 3 
                                1(0-3-2) 
               SEMINAR 3 

10017083  สัมมนา 3 
                                1(0-3-2) 
               SEMINAR 3 

-เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

10017404 วิทยาศาสตร์พื้นผิว  
                             3(3-0-6) 
SURFACE SCIENCE 

10017404 วิทยาศาสตร์พื้นผิว  
                             3(3-0-6) 
SURFACE SCIENCE 

-เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

10017405  โครงสร้างอิเล็กทรอ  
นิกของวัสดุ  
                              3(3-0-6) 
ELECTRONIC STRUCTURE OF 
MATERIALS 

10017405 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็ก
ทรอนิกของวัสดุ 
                                 3(3-0-6) 
ELECTRONIC STRUCTURE 
THEORY OF MATERIALS 

-เปลี่ยนชือ่วิชา 

-เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

10017407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
สําหรับวิศวกรรมวัสด ุ                  
                             3(3-0-6)    
ELECTROMAGNETIC THEORY 
FOR MATERIAL ENGINEERING   

10017407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
สําหรับวิศวกรรมวัสด ุ                    
                             3(3-0-6)       
ELECTROMAGNETIC THEORY 
FOR MATERIAL ENGINEERING 

-เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2564) เหตุผลในการปรับปรุง 
10017423วัสดอุินทรีย์เชิงฟังก์ชัน 
                              3(3-0-6)  
FUNCTIONAL ORGANIC 
MATERIALS      

10017423วัสดอุินทรีย์เชิงฟังก์ชัน 
                              3(3-0-6)  
FUNCTIONAL ORGANIC 
MATERIALS      

-เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

 10017436  เคมีสถานะของแข็งข้ัน
สูงและการประยุกต์ใช ้  
                              3(3-0-6) 
ADVANCED SOLID STATE 
CHEMISTRY AND APPLICATIONS 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 10017437   นาโนเทคโนโลยีสําหรับ
อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน 
                                 3(3-0-6) 
NANOTECHNOLOGY FOR 
ENERGY STORAGE DEVICES 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 10017438เทคโนโลยอีิมลัชนัและ
การห่อหุ้ม                                  
                                 3(3-0-6) 
EMULSION AND 
ENCAPSULATION TECHNOLOGY 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 10017439วิศวกรรมควอนตมัไฟฟ้า
แม่เหล็ก 
                                 3(3-0-6) 
QUANTUN ELECTROMAGNETIC 
ENGINEERING 

-เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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ภาคผนวก ช 
 

รายนามคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฌ 
 

สรุปผลการดําเนินงานด้านหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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ภาคผนวก ญ 
 

บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฎ 
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