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2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
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3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
นาโนเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรนาโน โดยเนนความเชี่ยวชาญในดานการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการใน
ดานนาโนอิเล็กทรอนิกส วัสดุนาโน และนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
4.1.1 สําหรับผูที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
4.2 ระดับปริญญาเอก
4.2.1 แบบ 1.1 สําหรับผูที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต
4.2.2 แบบ 1.2 สําหรับผูที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก (ปริญญาโทควบเอก)
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาโทหรือปริญญาเอก
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ......1....../......2555.......
เมื่อวันที่.........31.......... เดือน.....มกราคม....... พ.ศ. ....2555.......
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ....2/2555......
เมื่อวันที่.......29............ เดือน....กุมภาพันธ....... พ.ศ. .....2555.........
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรทางดานนาโนเทคโนโลยีในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน เชน สวทช.
อุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ อุตสาหกรรมการเคลือบ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมปโตร
เคมี อุตสาหกรรมเกษตร เปนตน
(2) อาจารยผูเชี่ยวชาญดานนาโนเทคโนโลยีในสถานศึกษาตางๆ
(3) ผูประกอบการอิสระทางดานนาโนเทคโนโลยี
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ)
ปที่สําเร็จการศึกษา/สถาบัน
1.รศ.ดร.จิติ หนูแกว
D.Eng. (Material Science and
Engineering), Nagoya University,
Japan, 2541
2.ดร.ปติพร ถนอมงาม
Ph.D. (Applied Physics), RMIT
Austratia, 2546
3.ดร.สิรพัฒน ประโทนเทพ Ph.D. (Physics), University of
Birmingham, UK, 2546
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
11.

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
นับตั้งแตโลกเขาสูยุคที่เรียกวาโลกาภิวัตน สังคมโลกมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานตาง ๆ มากมาย
และนาโนเทคโนโลยีก็เปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีในยุคนี้ที่จะมีความเกี่ยวพันไปถึงอนาคต ดังนั้นแนวโนมใน
อนาคตจะมีผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีเขาสูต ลาดและจะขยายตัวอยางรวดเร็ว ดวยเหตุนี้การวางแผนหลักสูตรจึง
ตองคํานึงถึงแนวโนมในการพัฒนาเทคโนโลยีทางนาโนเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยทั่วไปในขณะนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรมเปนไปในลักษณะที่ผูคนสวนใหญในสังคมปรับตัวไมทัน เพราะเปน
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีคานิยมทางวัฒนธรรมที่เนนการสรางดุลยภาพระหวางความตองการทางวัตถุกับ
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ทางจิต ใจ ที่ มี ผ ลทํ า ให ผู ค นต อ งพึ่ ง พากั น เองและรว มมื อกั น อนุ รั กษ ท รั พยากรและสภาพแวดล อมทาง
ธรรมชาติ มาเปนสังคมสมัยใหมที่มีแตความตองการทางวัตถุและการเปนปจเจกบุคคล แลวสรางคานิยมทาง
วัฒนธรรมที่เนนการใชเทคโนโลยีแทนแรงงานและพลังงานธรรมชาติ ผลที่เห็นในปจจุบันก็คือการใชเทคโนโลยี
ทางวิ ทยาศาสตร เ พื่ อการผลิ ตผลิ ตผลทางเศรษฐกิจ จนเกิน ความจําเปน ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมธรรมชาติที่พอจะเหลือไวใหคนในรุนหลังๆ ไดดํารงอยูอยางราบรื่นนั้นหมดสิ้นไปโดยไมจําเปน
ดวยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรทางดานนาโนเทคโนโลยีจะคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนจึงเนนไปที่
องคความรูที่จะนําไปผลิตบุคลากรสาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีที่มีความรูความสามารถทั้งทางทฤษฏี
และปฏิบัติเพื่อที่จะทําใหนาโนเทคโนโลยีเปนโอกาสที่จะทําใหชีวิตและสิ่งแวดลอมดีขึ้นกวาเดิม
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม ทําใหมีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางดานนาโนใหเปนที่ยอมรับและรองรับการแขงขันทางเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม ที่มีตอพันธกิจของสถาบันมุงมั่นใหการศึกษาพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่องและการใหบริการวิชาการ
แกสังคมเพื่อความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรมและดํารงไวซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม อาจกลาวไดวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความจําเปนและเพิ่มความสําคัญเปนลําดับมากขึ้น
ตอการดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบัน ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเนนการวิจัยเปนหลักเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาสาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาเสริมสรางและสะสมองค
ความรูดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในประเทศไทยใหสามารถพัฒนาอุปกรณเพื่อประยุกตใน
การใชงานตางๆ ได และเผยแพรองคความรูสูทองถิ่น
13.

ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาหลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เพื่อผลิตบุคลากรวิทยาศาสตร สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ที่มีความรูความสามารถทางดาน
การวิจัยและพัฒนาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเนนใหมีความเชี่ยวชาญวิทยาการชั้นสูง ที่นํามาซึ่งการคนควา
และพั ฒ นาวิ ท ยาการใหม ๆ เพื่ อตอบสนองต อความต อ งการของประเทศในด านงานวิ จัย และพั ฒ นาให
กวางขวาง มีประสิทธิภาพ และมีประโยชนยิ่งขึ้น
1.2 ความสําคัญ
นาโนเทคโนโลยีเปนวิทยาการแขนงใหมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งตอง
อาศัยการบูรณาการศาสตรความรูในหลายดาน
นาโนเทคโนโลยีจึงไดถูกบรรจุเปนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร
แหงชาติ แตประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรผูเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาใหมนี้เปนจํานวนมาก หลักสูตรจึงมี
ความสําคัญโดยตรงตอการรองรับการพัฒนาของประเทศทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี และไดเนน
การพัฒนาวิจัยแบบบูรณาการโดยอาศัยความรวมมือของคณาจารยในวิทยาลัยฯ จากคณะอื่นๆ ในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และจากผูเชี่ยวชาญภายนอกในศาสตรสาขาตางๆ
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 หลักสูตรเนนการวิจัยเปนหลัก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาสาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
1.3.2 พัฒนา เสริมสราง และสะสมองคความรูดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของใน
ประเทศไทยเพื่อใหสามารถพัฒนาอุปกรณ และประยุกตในการใชงานตางๆ ได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

-ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม -พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
ต่ํากวาที่ สกอ.กําหนด
หลักสูตรในระดับสากล
-ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร

-ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงดานนาโนวิทยาและ
นาโนเทคโนโลยี

-รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใชบัณฑิตของสถานประกอบการ
-ความพึงพอใจในทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางานของบัณฑิต
โดยเฉลี่ยในระดับดี

-ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของผูประกอบการและ
ทิศทางของหนวยงานตางๆ
-ติดตามความพึงพอใจของผูจาง
งานที่รับนักศึกษาที่ไดสําเร็จ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

การศึกษาเขาทํางาน

-พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ทางนาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยีไปปฏิบัติงานจริง

-สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนา
งานวิจัยสูระดับสากลและ
อุตสาหกรรม
-สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ
แกองคกรภายนอก

-ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติและปริมาณผลงานวิจัยที่
พัฒนาถึงระดับอุตสาหกรรม
-ปริมาณงานบริการวิชาการตออาจารย
ในหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และภาคฤดูรอน ใหกําหนด ระยะเวลาโดยสัดสวน
เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ
ขอกําหนดตาง ๆ ไปเปนตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ
หรือเปนไปตามประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
การรั บ บุ ค คลเข า ศึ ก ษา ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) และที่ไดแกไขเพิ่มเติม (ถามี)
คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตรมีดังนี้
ระดับปริญญาโท
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร นาโนวิทยา
นาโนเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจากสถาบันที่ ก.พ .รับรอง หรือผูที่กําลังศึกษาระดับปริญญาโท
ทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยี หรือสาขาวิช าที่สัมพันธกันที่โอนมาจาก
หลักสูตรอื่น และผานการพิจารณาเห็นชอบจากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาเอก
(1) ผูเขาศึกษาตองเปน ผูสําเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาโททางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือผูมีประสบการณทางดานวิชาการสูงจากสถาบันที่
ก .พ รับ รอง หรือ ผู ที่กํา ลัง ศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอกทางวิท ยาศาสตร วิศ วกรรมศาสตร นาโนวิท ยา นาโน
เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันที่โอนมาจากหลักสูตรอื่น และผานการพิจารณาเห็นชอบจากวิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หรือ
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(2) ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร นา
โนวิทยา นาโนเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จากสถาบันที่ ก.พ .รับรอง และผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
• ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
15
15
-

2556
15
15
30
15

ปการศึกษา
2557
15
15
30
15

2558
15
15
30
15

2559
15
15
30
15

2556
5
5
10
-

ปการศึกษา
2557
5
5
5
15
5

2558
5
5
5
15
5

2559
5
5
5
15
5

2556
2

ปการศึกษา
2557
2

2558
2

2559
2

• ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
5
5
-

• ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1

2555
2

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2
-

2
4
-

2
2
6
-

2
2
2
8
-

2
2
2
2
10
2

2559

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ

คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน (เหมาจาย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555

2556

2557

2558

3,850,000
3,850,000

3,850,000
3,850,000

3,850,000
3,850,000

3,850,000
3,850,000

3,850,000
3,850,000

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

3,400,000
3,000,000

3,400,000
3,000,000

3,400,000
3,000,000

3,400,000
3,000,000

3,400,000
3,000,000

412,500
6,812,500

412,500
6,812,500

412,500
6,812,500

412,500
6,812,500

412,500
6,812,500

2558

2559

700,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 2,000,000
700,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1,000,000
8,812,500 8,812,500 8,812,500 8,812,500 8,812,500

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

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

จํานวนนักศึกษา
55
55
55
55
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
160,227
160,227
160,227
160,227
ประมาณคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ เฉลี่ย 160,227 บาท/คน/ป

2559
55
160,227

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน โดยใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 2)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับสถาบันวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.1.1 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
สําหรับผูที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.1.2 ระดับปริญญาเอก แบบ 1
แบบ 1.1 สําหรับผูที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 1.2 สําหรับผูที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.2.1 ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1 (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
ก.
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
ข.
หมวดวิชาสัมมนา
2 หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต)
ค.
หมวดวิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 4 หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต)
ง.
หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
1 หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต)
3.1.2.1 ระดับปริญญาเอก
แบบ 1 แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม
แบบ 1.1 (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาสัมมนา
3 หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต)
ค. หมวดวิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 4 หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
2 หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต)
แบบ 1.2 (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ
72 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาสัมมนา
3 หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต)
ค. หมวดวิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 4 หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
4 หนวยกิต(ไมนับหนวยกิต)

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ (THESIS COURSE)
10018001-10018006
10018007-10018015
10018016-10018023
10018024-10018029
10018030-10018033

วิทยานิพนธ
THESIS
วิทยานิพนธ
THESIS
วิทยานิพนธ
THESIS
วิทยานิพนธ
THESIS
วิทยานิพนธ
THESIS

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(0-9-5)
6(0-18-9)
9(0-27-14)
12(0-36-18)
15(0-45-23)

หมวดวิชาสัมมนา (SEMINAR COURSE) *เรียนโดยไมนับหนวยกิต*
10018081
10018082
10018083

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

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

หมวดวิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
(FUNDAMENTAL SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY)
*เรียนโดยไมนับหนวยกิต*
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
10018100
การวิเคราะหเชิงตัวเลขและจําลองแบบทางนาโนวิทยา 1(1-0-2)
NUMERICAL ANALYSIS AND SIMULATION IN
NANOSCIENCE
10018101
ควอนตัมและนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
QUANTUM AND NANOTECHNOLOGY
10018102
10018103

นาโนอิเล็กทรอนิกส
NANOELECTRONICS
การทดสอบวิเคราะหวัสดุ

1(1-0-2)
1(1-0-2)

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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MATERIALS CHARACTERIZATION AND TESTING
วัสดุนาโน
1(1-0-2)
NANOMATERIALS
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
1(1-0-2)
NANOBIOTECHNOLOGY
เทคนิคทางชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
1(1-0-2)
TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY
ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
RESEARCH METHODOLOGY AND
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
(ELECTIVE SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY)
*เรียนโดยไมนับหนวยกิต*
10018400
นาโนโฟโตนิกส
1(1-0-2)
NANOPHOTONICS
10018401
วัสดุเซรามิกดานไฟฟาและการประยุกตใชงาน
1(1-0-2)
ELECTROCERAMIC MATERIALS AND
APPLICATIONS
10018402
การสรางอุปกรณระดับนาโนเมตร
1(1-0-2)
NANOFABRICATION
10018403
เซลลสุริยะแบบโครงสรางนาโน
1(1-0-2)
NANOSTRUCTURED SOLAR CELLS
10018404
วิทยาศาสตรพื้นผิว
1(1-0-2)
SURFACE SCIENCE
10018405
โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของวัสดุ
1(1-0-2)
ELECTRONIC STRUCTURE OF MATERIALS
10018406
นาโนเซนเซอร
1(1-0-2)
NANOSENSORS
10018420
การสังเคราะหพอลิเมอร
1(1-0-2)
POLYMER SYNTHESES
10018421
โครงสรางสมบัติและการประยุกตใชพอลิเมอร
1(1-0-2)
POLYMER STRUCTURES, PROPERTIES AND
APPLICATIONS
10018422
ศาสตรและเทคโนโลยีนาโนคารบอน
1(1-0-2)
NANOCARBON SCIENCE AND TECHNOLOGY
10018423
วัสดุอินทรียเชิงฟงกชัน
1(1-0-2)
FUNCTIONAL ORGANIC MATERIALS
10018424
วัสดุนาโนคอมโพสิต
1(1-0-2)
NANOCOMPOSITE MATERIALS
10018430
ชีวสารสนเทศศาสตรและการคํานวณทางชีววิทยา
1(1-0-2)
BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY
10018431
10018432

เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพของเซลล
CELLULAR BIOPROCESS TECHNOLOGY
พอลิเมอรชีวภาพ
BIOPOLYMERS

1(1-0-2)
1(1-0-2)
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ความหมายของรหัสประจํารายวิชา
รหัสวิชาที่ใช กําหนดใหเปนตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก
รหัสตัวที่ 1,2
ไดแกเลข
10
หมายถึง
รหัสตัวที่ 3,4

ไดแกเลข

01

หมายถึง

รหัสตัวที่ 5
ไดแกเลข
8
หมายถึง
รหัสตัวที่ 6,7,8
หมายถึง
ความหมายของรหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชาที่ใช กําหนดใหเปนตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก
รหัสตัวที่ 1,2
ไดแกเลข
99
หมายถึง
รหัสตัวที่ 3,4
ไดแกเลข
10
หมายถึง
รหัสตัวที่ 5,6

ไดแกเลข

01

หมายถึง

รหัสตัวที่ 7
รหัสตัวที่ 8

ไดแกเลข

8

หมายถึง
หมายถึง

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง
สาขาวิชานาโนวิทยาลัยและนาโน
เทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ลําดับที่ของรายวิชา
รหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง
สาขาวิชานาโนวิทยาลัยและนาโน
เทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษา
การสอบ
1 วิทยานิพนธ
2 การสอบวัดคุณสมบัติ
3 การสอบประมวลความรู
4 การผานเกณฑภาษาอังกฤษ
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1 (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
รหัสวิชา
10018xxx
10018107
10018xxx

รหัสวิชา
10018xxx
10018xxx
10018xxx
10018081

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิทยานิพนธ
3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14),
THESIS
12(0-36-18), 15(0-45-23)
ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
RESEARCH METHODOLOGY AND
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY
วิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
รวม
XX
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิทยานิพนธ
3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14),
THESIS
12(0-36-18), 15(0-45-23)
วิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
วิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
สัมมนา 1
1(0-3-2)
SEMINAR 1
รวม
XX

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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มคอ. 2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
10018xxx
10018xxx
10018082

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS
วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
สัมมนา 2
SEMINAR 2
รวม

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14),
12(0-36-18), 15(0-45-23)
1(1-0-2)
1(0-3-2)
XX

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
10018xxx

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS

รวม
รวมตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

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

นับหนวยกิตเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ

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

มคอ. 2

18

3.1.4.2 ระดับปริญญาเอก
แบบ 1 แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม
แบบ 1.1 (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
10018xxx
10018107
10018xxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิทยานิพนธ
3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14),
THESIS
12(0-36-18), 15(0-45-23)
ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
RESEARCH METHODOLOGY AND
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY
วิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
รวม
XX
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
10018xxx
10018xxx
10018xxx
10018081

ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิทยานิพนธ
3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14),
THESIS
12(0-36-18), 15(0-45-23)
วิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
วิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
สัมมนา 1
1(0-3-2)
SEMINAR 1
รวม
XX

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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มคอ. 2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
10018xxx
10018xxx
10018082

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS
วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
สัมมนา 2
SAMINAR 2
รวม

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3(0-9-5), 6(0-18-9), 9(0-27-14),
12(0-36-18), 15(0-45-23)
1(1-0-2)
1(0-3-2)
XX

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
10018xxx
10018xxx

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS
วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
รวม

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3(0-9-5), 6(0-18-9), 9(0-27-14),
12(0-36-18), 15(0-45-23)
1(1-0-2)
XX

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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มคอ. 2

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
10018xxx
10018083

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS
สัมมนา 3
SEMINAR 3

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3(0-9-0), 6(0-18-0), 9(0-27-0),
12(0-36-0), 15(0-45-0)
1(0-3-2)
รวม

XX

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
10018xxx

หมายเหตุ

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3(0-9-5), 6(0-18-9), 9(0-27-14),
12(0-36-18), 15(0-45-23)
รวม
XX
รวมตลอดหลักสูตร
48
วิชาสัมมนา 1 สัมมนา 2 สัมมนา 3 และวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
เรียนโดยไมนับหนวยกิต

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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แบบ 1.2 (ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10018xxx
10018107
10018xxx

รหัสวิชา
10018xxx
10018xxx
10018xxx
10018081

มคอ. 2

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิทยานิพนธ
3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14),
THESIS
12(0-36-18), 15(0-45-23)
ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
RESEARCH METHODOLOGY AND
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY
วิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
รวม
XX

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิทยานิพนธ
3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14),
THESIS
12(0-36-18), 15(0-45-23)
วิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
วิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
FUNDAMENTAL SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
สัมมนา 1
1(0-3-2)
SEMINAR 1
รวม
XX

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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รหัสวิชา
10018xxx
10018xxx
10018082

รหัสวิชา
10018xxx
10018xxx
10018083

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS
วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
สัมมนา 2
SEMINAR 2
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS
วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
สัมมนา 3
SEMINAR 3
รวม

มคอ. 2
หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14),
12(0-36-18), 15(0-45-23)
1(1-0-2)
1(0-3-2)
XX

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14),
12(0-36-18), 15(0-45-23)
1(1-0-2)
1(0-3-2)
XX

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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รหัสวิชา
10018xxx
10018xxx

รหัสวิชา
10018xxx
10018xxx

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS
วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS
วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ELECTIVE SUBJECT IN NANOSCIENCE AND
NANOTECHNOLOGY
รวม

มคอ. 2

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14),
12(0-36-18), 15(0-45-23)
1(1-0-2)
XX
หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14),
12(0-36-18), 15(0-45-23)
1(1-0-2)
XX

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
10018xxx

วิทยานิพนธ
THESIS

มคอ. 2

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

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

รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
10018xxx

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

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

รวม
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
10018xxx

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

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

รวม
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
10018xxx

หมายเหตุ

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
THESIS

รวม
รวมตลอดหลักสูตร
นับหนวยกิตเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ

หนวยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3(0-9-5),6(0-18-9),9(0-27-14),
12(0-36-18), 15(0-45-23)
XX
72

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ค)

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

มคอ. 2

25

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/
ปที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

- กศ.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา, 2526
- วท.ม. (โซลิดสเตทฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2532
- D.Eng. (Material Science and
Engineering)
Nagoya University, Japan, 2541
- วท.บ. (ฟสิกสประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2540
- M.Eng.Sc. (System and Control)
UNSW, Australia, 2544
- Ph.D. (Applied Physics)
RMIT, Australia, 2546

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ช)
- Quantum well devices
- Organic semiconductors
- Nanoelectronics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห

*3. ดร.สิรพัฒน ประโทนเทพ

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

4. รศ. ดร. วิษณุ เพชรภา

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

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ช)
- Organic Thin films and Molecular
electronics devices
- Photocatalytic thin film
- Science of nanoclusters and
applications
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห
1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ช)
- Optics and Lasers
- Quantum well devices
- Optical Characterization Tools
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห

*1. รศ.ดร.จิติ หนูแกว

*2. ดร.ปติพร ถนอมงาม

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ช)
- Computational Physics
- Nuclear Physics
- Solidstate Physics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห

วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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ชื่อ-นามสกุล
5. ดร. วินัดดา วงศวิริยะพนัธ

มคอ. 2

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/
ปที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

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

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ช)
- Controlled Synthesis and Device
Application of Carbon Nanotubes
- Advanced Characterization of
Nanostructures
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห

*หมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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มคอ. 2

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-นามสกุล
1. ผศ.ดร.กนกพร สมพรไพลิน

2. ดร.ทุติยาภรณ ทิวาวงศ

3. ดร.เบญจพล ตันฮู

4. ดร.วิรัตน เจริญบุญ

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/
ปที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

- วท.บ. เกียรตินิยม (เกษตรศาสตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2534
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538
- Dr. Pharm. Sc. (Molecular
Biology and Biotechnology)
Chiba University, Japan, 2544
- วท.บ. (ฟสิกสอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2541
- วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2545
- ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2552
- วท.บ. (ฟสิกสประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544
- วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548
- ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2552
- วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2542
- วท.ม. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547
- ปร.ด. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ช)
- Cloning and functional analysis
of gene involved in falconoid
biosynthesis
- Plant transformation technique
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห
1. งานวิจัย
- Quantum well devices
- Organic semiconductors
- Nanoelectronics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห

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

1. งานวิจัย
- dye-sensitized solarcells
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห
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ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/
ปที่สําเร็จการศึกษา

5. ดร. กนกนันทน สารสมัคร

- วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545
- วท.ด. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552

6. ดร. ดารินี พรหมโยธิน

- วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2545
- วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2547
- ปร.ด. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2552
- วท.บ.เกียรตินิยม(เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2548
- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2552

7. ดร.สุธี ชุติไพจิตร

8. ผศ.ดร. ภัทธาวุธ มนตวิเศษ

9. ผศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธโนน

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
- First principle calculation
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห
1. งานวิจัย
- Molecular modeling
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห

1. งานวิจัย
- Plant tissue culture
- Plant metabolite
- Genetic engineering
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห
1. งานวิจัย
- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
- Synthesis of ceramic raw
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2538
materials and their medical
- M.Sc. (Polymer Science &
applications
Technology)
- Organoclays and
University of Manchester, UK.,
nanocomposites
2540
2. ตําราเรียน - Ph.D. (Polymer Chemistry)
3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห
University of Manchester, UK.,
2543
1. งานวิจัย
- วท.บ. เกียรตินิยม (เคมี
อุตสาหกรรม)
- Synthesis of ceramic raw
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
materials and their medical
เจาคุณทหารลาดกระบัง,2537
applications
- M.Eng. (Inorganic materials)
- Organoclays and
Tokyo Institute ofTechnology,
nanocomposites
Japan,2539
2. ตําราเรียน - D.Eng. (Inorganic materials)
3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห
Tokyo Institute of Technology,
Japan,2543
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ชื่อ-นามสกุล
10. ผศ.ดร.นราธิป วิทยากร

11. รศ. ดร. กิตติ ตีรเศรษฐ

12. ดร.อภิลักษณ เอียดเอื้อ

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/
ปที่สําเร็จการศึกษา
- วท.บ. (วัสดุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542
- วท.ม. (วัสดุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544
- ปร.ด. (วัสดุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
- วศ.บ. (ไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2518
- M. Eng. (Electrical Engineering)
Tokai University Japan, 2521
- Ph.D. (Electrical Engineering)
Tokai University Japan, 2544
- วศ.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
2544
- วศ.ม. (เคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547
- Ph.D. (Frontier Material)
Nagoya Institute of
Technology Japan, 2554

มคอ. 2
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
- Nanotechnology
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห
1. งานวิจัย
- Digital Circuits Design
- Digital Signal Processing
- Control System
2. ตําราเรียน
- การวิเคราะหระบบควบคุมเชิงเสน
- วงจรดิจิตอล ภาคปฏิบัติ
3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห
1. งานวิจัย
- Particle technology
- Nanoporous media
- Air pollution control
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมง/สัปดาห
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
1. ดร.ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร

2. ดร.สุวัฒน โสภิตพันธ

3. ดร.อัมพร โพธิ์ใย

4. ดร. ศุภนิจ พรธีระภัทร

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/
ปที่สําเร็จการศึกษา
- วศ.บ. เกียรตินิยม (ไฟฟา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- M.Sc. (Optical Science and
Engineering)
University of Central Florida, USA.
- Ph.D. (Optical Science and
Engineering)
University of Central Florida, USA.
- วศ.บ. (ไฟฟา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- วศ.ม. (ไฟฟา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- D.Eng. (Electrical Engineering)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
- M.Eng. (Electrical Engineering)
Katholieke Universiteit Leuven,
Belgium
- Ph.D. (Electrical Engineering)
Katholieke Universiteit Leuven,
Belgium
- กศ.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
- วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
- ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

มคอ. 2
สถานที่ทํางาน
ศูนยอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

ศูนยอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส
(TMEC)
ศูนยอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส
(TMEC)
ศูนยอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณวิจัยเปนไปตามความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในแตละหัวขอ
วิทยานิพนธ
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
มีผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธ และปฏิบัติงานไดเปนที่พึงพอใจของนักวิจัยใน
หนวยงานภายนอกที่มีความรวมมือกับวิทยาลัยนาโนฯ
4.2. ชวงเวลา
เปนไปตามความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
เปนไปตามความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไปเป นตามข อบั งคั บสถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล าเจ าคุ ณทหารลาดกระบั งว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 12.และหมวด 15)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม กําหนดใหมีการสอบ
หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ และสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองผาน
การสอบวัดคุณสมบัติกอนจึงจะสอบวิทยานิพนธได
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
1) มีผลงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหม
2) ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ อยางนอยไดดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่อยูใน
ฐานข อมู ล ขององค กรที่เปน ที่ย อมรับ ในระดับ นานาชาติและตองมีคาดัช นีอางอิงที่มี
คณะกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ ไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือ
มีผลงานที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดัรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม ซึ่งเปนที่ยอมรับไมนอยกวา 2 เรื่อง
ระดับปริญญาเอก แบบ 1
1) มีผลงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหม
2) ผานการสอบวัดคุณสมบัติ
3) ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ อยางนอยไดดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่อยูใน
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มคอ. 2

ฐานข อมู ล ขององค กรที่เปน ที่ย อมรับ ในระดับ นานาชาติและตองมีคาดัช นีอางอิงที่มี
คณะกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ ไมนอยกวา 2 เรื่อง
5.3 ชวงเวลา
ตลอดปการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
สําหรับผูที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ระดับปริญญาเอก แบบ 1
แบบ 1.1 สําหรับผูที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 1.2 สําหรับผูที่สําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม เพื่อใหคําปรึกษาและคําแนะนํา
ในงานวิ จั ย และการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ไปเป นตามข อบั งคั บสถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล าเจ าคุ ณทหาร
ลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 12.) และจัดใหมีการติดตามความกาวหนา
ของงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการนําเสนองานวิจัยในรายวิชาสัมมนา 2 และวิชาสัมมนา 3
5.6 กระบวนการประเมินผล
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1
1) การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ซึ่งมีคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน
2) การสอบวิทยานิพนธ ซึ่งมีคณะกรรมการไมนอยกวา 4 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอยางนอย 1 คน
3) มีผลงานวิจัยผานตามเกณฑในขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 15)
ระดับปริญญาเอก แบบ 1
1) การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ซึ่งมีคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน
2) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง มี คณะกรรมการจํ า นวน 5 คน ประกอบดว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกอยางนอย 1 คน
3) ผานการสอบวัดคุณสมบัติ
4) มีผลงานวิจัยผานตามเกณฑในขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 15)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1) มี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ ความรู ค วามเข า ใจที่
ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ ประโยชน แ ละโทษของนาโน
เทคโนโลยี ตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย และ
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของการนํานา
โนเทคโนโลยีไปใช

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวการความปลอดภัย
ของวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
ความ
รับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมตอสังคม
และการ
โฆษณาชวนเชื่อของสินคาซึ่งอางสมบัติพิเศษของ
นาโนเทคโนโลยี
2) มีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรพื้นฐานแบบ จัดสอนวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกดานนาโนวิทยา
บู ร ณาการและความเข า ใจการเชื่ อ มโยงของ และนาโนเทคโนโลยี
หลั กการของนาโนวิ ทยาและนาโนเทคโนโลยีตอ
ปรากฏการณและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
3) คิ ด อย า งเป น ระบบและวิ เ คราะห ด ว ยเหตุ ผ ล มี การนํ า เสนอความก า วหน า และสรุ ป ผลงานวิ จั ย
ความคิดสรางสรรค และการประยุกตใชเทคโนโลยี อยางตอเนื่องภายใตการกํากับดูแลโดยอาจารยที่
อยางสรางสรรค
ปรึกษา
4) สามารถนํ า เสนอค น คว า นํ า เสนอข อ มู ล และ การนํ า เสนอความก า วหน า และสรุ ป ผลงานวิ จั ย
สื่ อ สารอย า งถึ ง เป า หมายโดยใช เ ทคโนโลยี ที่ อยางตอเนื่อง และมีการนําเสนอรายงานกลุม และ
เหมาะสม
การอภิปรายกลุม
5) มี ความเป น ผู นํ า และผู ตามในการทํ า งานเปน ที ม มีมอบหมายกิจกรรมกลุมและการอภิปรายกลุม
และเข า ใจบทบาทหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและ
ศักยภาพของตน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1) ความตระหนักถึงความสําคัญของคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใน
ตนเอง
2) จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพในความคิดและสิทธิทางปญญาของผูอื่นๆ
3) ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประโยชนและโทษของนาโนเทคโนโลยี ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของการนํานาโนเทคโนโลยีไปใช
4) ความเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม ความมีวินัย ตรงตอเวลา
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.

34

มคอ. 2

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวการความปลอดภัยของ
วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมตอสังคม และการโฆษณาชวนเชื่อ
ของสินคาซึ่งอางสมบัติพิเศษของนาโนเทคโนโลยี
2) อภิปรายกลุม
3) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ
4) บทบาทสมมติ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
2) มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
3) ประเมินผานกิจกรรมกลุมที่มอบหมาย โดยสังเกตพฤติกรรมและการบริหารจัดการภายในกลุม
4) ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
5) ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1
1)
2)
3)
4)

ผลการเรียนรูดานความรู
ความรูความเขาใจในหลักการและความสําคัญ ของนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรพื้นฐานแบบบูรณาการ
ความเขาใจการเชื่อมโยงของหลักการของนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีตอปรากฏการณ
และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
5) ความรูความเขาใจในวิทยาการใหมและแนวโนมของนาโนเทคโนโลยี
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) สอนดวยกิจกรรมภาคปฏิบัติ การปฏิบัติงานวิจัย และศึกษาดวยตนเอง
2) บรรยายเนื้ อ หาเสริ ม และยกตั ว อย า งที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ความรู เ ดิ ม หรื อ ปรากฏการณ ใ น
ชีวิตประจําวันเพื่อดึงความสนใจ
3) สอนโดยใชปญหาคิดวิเคราะห และวิเคราะหกรณีศึกษา
4) มีกิจกรรมเสริ มความเข าใจดว ยการอภิปราย การใหผูเรียนตั้งคําถาม กิจ กรรมกลุม และ
แบบฝกหัดในชั้นเรียน
5) มอบหมายงานใหคนควาดวยตนเองตามหัวขอที่กําหนดเพื่อนํามาสรุปรายงานและนําเสนอ
6) มีการวัดและประเมินตอเนื่องเพื่อปรับ ปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับ ผูเรียนโดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
2) วิเคราะหพฤติกรรมและความสนใจของผูเรียน การรูจักตั้งคําถาม
3) นําเสนอรายงานสรุปจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
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4) วิเคราะหกรณีศึกษา
5) การนําเสนอความกาวหนาและสรุปผลงานวิจัย
2.3. ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การคิดอยางเปนระบบและวิเคราะหดวยเหตุผล
2) การรูจักสังเกตและตั้งคําถาม
3) ความคิดสรางสรรค และการประยุกตใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
4) การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาที่ไมเคยประสบมากอน
5) ทักษะการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการแกไขปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) อภิปรายกลุม การมอบหมายใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุม และนําเสนอผลการศึกษา
2) การเสริมความเขาใจดวยแบบฝกหัดในหองเรียน
3) วิเคราะหกรณีศึกษาและตัวอยางในชีวิตประจําวัน
4) การใหผูเรียนรูจักตั้งคําถาม
5) การนําเสนอความกาวหนาและสรุปผลงานวิจัยอยางตอเนื่องภายใตการกํากับดูแลโดยอาจารย
ที่ปรึกษา
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) วิเคราะหกรณีศึกษาและตัวอยางในชีวิตประจําวัน
2) วิเคราะหจากพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน การรูจักตั้งคําถาม
3) การประเมินกิจกรรมกลุม
4) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหกรณีศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
1) การสรางมนุษยสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน มีความเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล
และเคารพในความคิดเห็นของผูอื่น
2) ความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
3) ความเข า ใจบทบาทหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและศั ก ยภาพของตน ที่ จ ะทํ า ให ง านที่ ไ ด รั บ
มอบหมายสําเร็จครบถวนตามกําหนดเวลา
2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จัดอภิปรายกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
2) มอบหมายงานรายบุคคล และการมอบหมายกิจกรรมกลุม ซึ่งเปนงานการคนควาดวยตนเอง
3) การนําเสนอรายงาน
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2.4.3 . กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินพฤติกรรมและการมีสวนรวมของตนเอง และผูรวมงานในกิจกรรมกลุม
2) รายงานกลุมและรายงานบุคคลที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีมและการบริหารจัดการ
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ทักษะการคิดคํานวณและวิเคราะหขอมูลเชิงตรรกะ เชิงตัวเลข และเชิงสถิติ
2) ทักษะในการสรุปและนําเสนอความรูที่คนความา ใหเหมาะสมกับระดับความเขาใจและความ
สนใจของผูฟง
3) ทั ก ษะในการสื บ ค น ข อ มู ล จากระบบสารสนเทศ โดยตระหนั ก ถึ ง ความน า เชื่ อ ถื อ ของ
แหลงขอมูลตางๆ
4) ทักษะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานวิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
การอางอิงและการสืบคนขอมูล
5) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การติดตอสื่อสารผานอีเมลหรือเว็ป
บล็อกอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอรายงานโดยใชสื่อกราฟฟกและภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
เสริมความเขาใจ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานรายบุ ค คลและกิ จ กรรมกลุ ม ซึ่ ง ต อ งมี ก ารศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเอง ระบบ
สารสนเทศของหองสมุด ทางอินเทอรเน็ต สื่อการสอน e-learning และรายงานผล โดยเนน
การนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง
2) การวิเคราะหความเชื่อถือของแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ
3) การนําเสนอโดยใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินรายงานบุคคลและกิจกรรมกลุมซึ่งมีการอางอิงขอมูลจากแหลงที่นาเชื่อถือและ
การวิเคราะหสรุปขอมูลเชิงตัวเลขและเชิงสถิติ
2) การนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการคํานวณ และการวิเคราะห
เชิงสถิติ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
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 ความรับผิดชอบรอง
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ไมมี

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1)คุณคา คุณธรรม
จริยธรรม และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยใน
ตนเอง
2) จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
เคารพในความคิดและ
สิทธิทางปญญาของ
ผูอื่น
3) ความรูความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับ
ประโยชนและโทษของ
นาโนเทคโนโลยี
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและ
ผลกระทบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของการนํา
นาโนเทคโนโลยีไปใช
4) ความเคารพกฎ

2. ความรู
1) ความรูความเขาใจใน
หลักการและความสําคัญของ
นาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
2) ความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
เครื่องมือพื้นฐานและ
เครื่องมือเฉพาะทางที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย
3) ความรูความเขาใจใน
วิทยาศาสตรพื้นฐานแบบ
บูรณาการ
4) ความเขาใจในการเชื่อมโยง
ของหลักการของนาโนวิทยา
และนาโนเทคโนโลยีตอ
ปรากฎการณและการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน
5) ประเมินผลการนําเสนอ
รายงานที่มอบหมาย

3. ทักษะทางปญญา
1) การคิดอยางเปนระบบและ
วิเคราะหดวยเหตุผล
2) การรูจักสังเกตและตั้ง
คําถาม
3) ความคิดสรางสรรคและ
การประยุกตใชเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค
4) การวิเคราะหแนวทางการ
แกไขปญหาทีไ่ มเคยประสบมา
กอน
5) ทักษะการสืบคนและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุน
กระบวนการแกไขปญหา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1) จัดอภิปราย
กลุมในการ
วิเคราะห
กรณีศึกษา
2) มอบหมาย
รายงานบุคคล
และการ
มอบหมาย
กิจกรรมกลุม ซึ่ง
เปนงานการ
คนควาดวย
ตนเอง
3) การนําเสนอ
รายงาน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทักษะการคิดคํานวณและ
วิเคราะหขอมูลเชิงตรรกะเชิง
ตัวเลขและเชิงสถิติ
2) ทักษะในการสรุปและ
นําเสนอความรูที่คนความา
ใหเหมาะสมกับระดับความ
เขาใจและความสนใจของผูฟง
3) ทักษะเทคโนโลยีการสืบคน
ขอมูลจากระบบสารสนเทศ
โดยตระหนักถึงความ
นาเชื่อถือของแหลงขอมูล
ตางๆ
4)ทักษะใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการปฏิบัติ
งานวิจัย การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลการอางอิงแล
การสืบคนขอมูล

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบ และขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและ

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธฯ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร ฯ
5) ทักษะการใชเทคโนโลยี

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

10018001 - 10018033 วิทยานิพนธ
10018081 สัมมนา 1
10018082 สัมมนา 2
10018083 สัมมนา 3
10018100 การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการ
จําลองแบบทางนาโนวิทยา

รายวิชา

10018101 ควอนตัมและนาโนเทคโนโลยี
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สารสนเทศในการสื่อสาร เชน
การติดตอสื่อสารผานอีเมล
หรือเว็ปบล็อกอยางมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอ
รายงานโดยใชสื่อกราฟฟก
และภาพเคลื่อนไหวเพื่อเสริม
ความเขาใจ
1 2 3 4 5





























































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธฯ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร ฯ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธฯ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร ฯ
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10018102 นาโนอิเล็กทรอนิกส













































10018103 การทดสอบวิเคราะหวัสดุ













































10018104 วัสดุนาโน













































10018105 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ





































































































































10018106 เทคนิคทางชีววิทยาระดับเซลลและ
โมเลกุล
10018107 ระเบียบวิธีวิจยั และจรรยาบรรณดาน
นาโนเทคโนโลยี
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธฯ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร ฯ
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10018400 นาโนโฟโตนิกส













































10018401 วัสดุเซรามิกดานไฟฟาและการ
ประยุกตใชงาน













































10018402 การสรางอุปกรณระดับนาโนเมตร













































10018403 เซลลสุรยิ ะโครงสรางนาโน













































10018404 วิทยาศาสตรพื้นผิว













































10018405 โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของวัสดุ













































10018406 นาโนเซนเซอร













































10018420 การสังเคราะหพอลิเมอร













































10018421 โครงสรางสมบัติและการประยุกตใช
พอลิเมอร













































10018422 ศาสตรและเทคโนโลยีนาโนคารบอน













































10018423 วัสดุอินทรียเ ชิงฟงกชัน













































10018424 วัสดุนาโนคอมโพสิต













































รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู
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3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธฯ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร ฯ
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10018430 ชีวสารสนเทศศาสตรและการคํานวณ
ทางชีววิทยา
10018431 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพของ
เซลล
10018432 พอลิเมอรชีวภาพ
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มคอ. 2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 12 และหมวด 15)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
กําหนดใหมีการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธของผลงานวิจัยที่มีองคความรูใหม
การสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 1 คน
การสอบวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก ซึ่งนักศึกษาจะตองผานการสอบวัดคุณสมบัติ
ผลงานวิจัยผานตามเกณฑในขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 15)
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
มีการดําเนินการสอบมาตรฐานผลการเรียนรูอยางตอเนื่องผานกิจกรรมตางๆ ไดแก
1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
2) วิเคราะหพฤติกรรมและความสนใจของผูเรียน การรูจักตั้งคําถาม
3) นําเสนอรายงานสรุปจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
4) วิเคราะหกรณีศึกษา
5) การนําเสนอความกาวหนาและสรุปผลงานวิจัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย
องคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู ป ระกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปน รูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนวัส ดุอุปกรณตน แบบ, (ข) จํา นวน
สิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ,
(จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) และ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ข)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค กรตา งๆ การประชุ มทางวิ ช าการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค ก รต า งๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ ต า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและพัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของวิทยาลัย
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของวิทยาลัย

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เปาหมาย
การดําเนินการ
หลักสูตรมีความเปนมาตรฐานและ ในการบริห ารหลักสู ตร จะมี
และเปนที่ยอมรับ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า
หลักสูตร อันประกอบดวยรอง
คณบดีฝายวิชาการ ประธาน
หลั ก สู ต ร หรื อ หั ว หน า ภาค
และอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต รรั บ ผิ ด ชอบ โดยมี
คณบดี เ ป น ผู กํ า กั บ ดู แ ลและ
คอยให คํ า แนะนํ า ตลอดจน
กํ า หนดนโยบายปฏิบัติใหแ ก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และมี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
รวมเปนคณะกรรมการ
หลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัย และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สอดคลองกับกลยุทธดานงานวิจัย จะวางแผนการจั ด การเรี ย น
ของวิทยาลัยฯ และสอดคลองกับ การสอนรวมกับผูบริหารของ
แนวโนมดานนาโนเทคโนโลยีของ วิทยาลัยฯ และอาจารยผูสอน
ประเทศและของโลก
ติ ด ตามและรวบรวมข อ มู ล
สําหรับใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุก
ปอยางตอเนื่อง

การประเมินผล
มีการประเมินผลหลักสูตรตาม
ระบบประกันคุณภาพ

มีการประเมินผลความพึงพอใจ
จากผูใชบัณฑิตในหนวยงาน
และองคกรภายนอก

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ ตํารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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สอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยและสงเสริมการขอสนับสนุนทุนวิจัยตามแผนกลยุทธการวิจัยของวิทยาลัยฯ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
วิทยาลัยฯ มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับวิทยาลัยฯ ก็มีหนังสือ
ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ.)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา และแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที่
เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่
จําเปน นอกจากนี้ อาจารย พิเศษที่เ ชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัว ขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่ อ
หนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของวิทยาลัยฯ จะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และวิทยาลัยฯ
จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
มีตําราหนังสือที่เกี่ยวของที่
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของ มีตําราและหนังสือที่เกี่ยวของ
ทันสมัยเพียงพอแกความ
คณะ ซึ่งจะประสานงานการ
เพียงพอ
ตองการ
จัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขา
หอสมุดกลาง และทําหนาที่ มีแหลงขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส
ที่เปนมาตรฐานที่ยอมรับ
ประเมินความพอเพียงของ
เพียงพอแกความตองการ
หนังสือ ตํารา
จัดหาแหลงขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส
มีโสตทัศนอุปกรณ และสื่อการ มีจาหนาที่อํานวยความสะดวก
ประเมินความพอเพียงและความ
สอนที่เพียงพอ
ดานโสตทัศนอุปกรณ และสื่อ
ตองการใชสื่อของอาจารยผูสอน
การสอน
มีแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย
ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยและ มีโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
และอุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปน
สงเสริมการขอสนับสนุนทุน
การวิจัยจากภายในและภายนอก
วิจัยตามแผนกลยุทธการวิจัย
สถาบัน
ของวิทยาลัยฯ
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.
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3. การบริหารคณาจารย
3.1
การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของสถาบันโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร, วิศวกรรมศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2
การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมิ นผลและให ความเห็ นชอบการประเมิน ผลทุกรายวิช า เก็บ รวบรวมขอมูล เพื่อเตรีย มไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
ใหมีอาจารยพิเศษทั้งเพื่อการสอนบรรยายในหัวขอวิจัยที่ทันสมัย และการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษารวม
และการแตงตั้งอาจารยพิเศษผูทรงคุณวุฒิภายนอกสําหรับการสอบประเมินผลงานวิทยานิพนธตามขอบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
(ภาคผนวก ก.)
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ควรมี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ที่เ กี่ย วข องกับ ภาระงานที่ รับ ผิด ชอบ และมี ความรูด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2
การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใช
สื่อการสอนได อยา งสะดวก ซึ่งจํา เป นต องใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรีย มหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรในวิชาที่มีการฝกปฎิบัติ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจจะมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
ใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได
โดยอาจารยของวิทยาลัยฯ ทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตอง
กําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2

การอุทธรณของนักศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.)
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สํ า หรั บ ความต อ งการกํ า ลั ง คนสาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศนั้ น คาดว า มี ค วามต อ งการกํ า ลั ง คนด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสูงมาก จากยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดกําหนดระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี-ดีมาก ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ โดยความรวมมือจาก
สถาบั น ฯ จั ด การสํ า รวจความต อ งการแรงงานและความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาใช
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ปการศึกษา
ตัวบงชี้และเปาหมาย

2555 2556 2557 2558 2559

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใครทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
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ปการศึกษา
ตัวบงชี้และเปาหมาย
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

2555 2556 2557 2558 2559

























รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองมีผลการดําเนินการ (ลําดับขอที่ 1-5) (ตัว) ในแตละป

5

5

5

5

5

รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป

8

10

12

12

12

เกณฑประเมิน
หลั ก สู ต รได ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ฯ ต อ งผ า นเกณฑ ป ระเมิ น ดั ง นี้ ตั ว บ ง ชี้ บั ง คั บ
(ตัวบงชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไม
นอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป
ปการศึกษา
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2555
2556
2557
2558
2559

ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 , 8-10
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 8 ตัว
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1-6 , 8-11
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 10 ตัว
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1-12
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่1-12
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว
ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวที่ 1-12
และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การ
ปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
– ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา
– การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
– นศ.ปสุดทาย/ บัณฑิตใหม
– ผูวาจาง
– ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
ตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
• รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
• วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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ภาคผนวก ก
ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ข
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
(เอกสารแนบ)

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

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

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ (THESIS COURSE)
10018001-10018006 วิทยานิพนธ
3(0-9-5)
THESIS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
การวิจัย หรือ พัฒ นาทางดา นนาโนวิท ยาและนาโนเทคโนโลยี หรือ สาขาที่
เกี่ยวของตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Research and/or development in the field of nanoscience and
nanotechnology or related fields under supervisor recommendation.
10018007-10018015 วิทยานิพนธ
6(0-18-9)
THESIS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
การวิจัยหรือพัฒนา
ทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวของตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Research and/or development in the field of nanoscience and
nanotechnology or related fields under supervisor recommendation.
10018016-10018023 วิทยานิพนธ
9(0-27-14)
THESIS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
การวิ จั ย หรื อ พั ฒ นาทางด า นนาโนวิ ท ยาและนาโนเทคโนโลยี หรื อ สาขาที่
เกี่ยวของตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Research and/or development in the field of nanoscience and
nanotechnology or related fields under supervisor recommendation.

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

10018024-10018029 วิทยานิพนธ
12(0-36-18)
THESIS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
การวิจัยหรือพัฒนา
ทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวของตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Research and/or development in the field of nanoscience and
nanotechnology or related fields under supervisor recommendation.
10018030-10018033 วิทยานิพนธ
15(0-45-23)
THESIS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
การวิ จั ย หรื อ พั ฒ นาทางด า นนาโนวิ ท ยาและนาโนเทคโนโลยี หรื อ สาขาที่
เกี่ยวของตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Research and/or development in the field of nanoscience and
nanotechnology or related fields under supervisor recommendation.
หมวดวิชาสัมมนา (SEMINAR COURSE) *เรียนโดยไมนับหนวยกิต*
10018081
สัมมนา 1
1(0-3-2)
SEMINAR 1
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
การนําเสนอผลงานใหมที่นาสนใจทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหรือ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
Oral presentation of advanced topic in nanoscience and
nanotechnology or related fields.

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

10018082

สัมมนา 2
1(0-3-2)
SEMINAR 2
วิชาบังคับกอน : 10018081 สัมมนา 1
PREREQUISITE : 10018081 SEMINAR 1
การนําเสนอผลงานใหมที่นาสนใจทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหรือ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงานวิจัย และการนําเสนอความกาวหนาทางงานวิจัย
Oral presentation of advanced topic in nanoscience and
nanotechnology or related fields. Research progress report.
10018083

สัมมนา 3
1(0-3-2)
SEMINAR 3
วิชาบังคับกอน : 10018082 สัมมนา 2
PREREQUISITE : 10018082 SEMINAR 2
การนําเสนอผลงานใหมที่นาสนใจทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหรือ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของงานวิจัย และการนําเสนอผลการศึกษาวิจัย
Oral presentation of advanced topic in nanoscience and
nanotechnology or related fields. Presentation of research work.
หมวดวิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
(FUNDAMENTAL SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY)
*เรียนโดยไมนับหนวยกิต*
10018100
การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการจําลองแบบทางนาโนวิทยา 1(1-0-2)
NUMERICAL ANALYSIS AND SIMULATION
IN NANOSCIENCE
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
ความรูทั่วไปของการทําการจําลองแบบทางนาโนวิทยา พื้นฐานดานการคํานวณ
เชิงตัวเลข ระเบียบวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนซระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต การคํานวณโดยวิธีมอนติ-คารโล การ
จําลองแบบการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
Modeling and simulation in nano-science, fundamentals of
numerical calculation, finite difference method, finite element method, Monte-Carlo
calculation, molecular dynamic modeling and simulation.

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

10018101

ควอนตัมและนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
QUANTUM AND NANOTECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
ความหมายเชิงวิทยาศาสตร ของคําวา “นาโน” ใน ความสัมพันธของสมบัตินาโน
และทฤษฎีควอนตัม ความหมายเชิงวิทยาศาสตรของ “ควอนตัม” ความเขาในพื้นฐานในทฤษฎีทางควอนตัม
ปรากฏการณทางควอนตัม ควอนตัมของพลังงาน ภาวะคูกันของคลื่นและอนุภาค ทฤษฎีควอนตัมในนาโน
เทคโนโลยี ประเภทและสมบัติพิเศษของวัสดุนาโน ทฤษฎีควอนตัมยุคใหม สัจพจนของควอนตัม ฟงกชัน
คลื่น สมการชเรอดิงเงอรที่ขึ้นกับเวลาและไมขึ้น กับเวลา อนุภาคในบอศักย ปรากฏการณทะลุผาน ตัว
ดําเนินการและการวัดเชิงควอนตัม ความประหลาดของทฤษฎีควอนตัม ตัวอยางกรณีศึกษาการประยุกต
ทฤษฏีควอนตัม หัวของานวิจัยที่เกี่ยวของกับควอนตัมและนาโนเทคโนโลยี
Scientific significance of “nano” and “quantum” and their
relationship, fundamentals of quantum theory., quantum related phenomena, duality of
wave and particle, energy quanta, quantum theory in nanotechnology, classes and
properties of nanomaterials, modern quantum theory, quantum postulates, wavefunctions,
time-dependent time-independent Schrödinger’s equations, particles in potential wells,
tunneling effect, operators and quantum measurements, quantum weirdness, case studies
of applications of quantum theory, research topics for quantum and nanotechnology
10018102

นาโนอิเล็กทรอนิกส
1(1-0-2)
NANOELECTRONICS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนําโครงสรางบอควอนตัม โครงสรางควอนตัมเสนลวดและ
โครงสรางแบบควอนตัมดอท การเตรียมฟลมบางนาโนคริสตัล ฟลมบางจากสารอินทรียโครงสรางนาโน การ
เตรียมนาโนพอรัส การเตรียมทอนาโน และการประยุกตสรางสิ่งประดิษฐนาโนอิเล็กทรอนิกส
Growth of quantum well, quantum wires and quantum dots
semiconductors, preparation of nanocrystal thin films, organic nanostructure thin films,
nanoporous and nanotube thin films, applications to nanoelectronic devices.

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

10018103

การทดสอบวิเคราะหวัสดุ
1(1-0-2)
MATERIALS CHARACTERIZATION AND TESTING
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหวางรังสีเอ็กซและลําอิเล็กตรอน
กับวัสดุสถานะของแข็ง โดยเนนทั้งอันตรกิริยาแบบยืดหยุนและไมยืดหยุน ซึ่งประกอบดวยเทคนิดการตรวจ
วิเคราะห ไดแก การคายรังสีเอ็กซ การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ การคายโฟโตอิเล็กตรอน กลองจุลทรรศน
อิเ ล็ กตรอนแบบส องกราดและการตรวจวิเคราะหพลังงานของรังสีเอ็กซที่คายออกมา กลองจุล ทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองผาน การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนพลังงานต่ํา การคายโอเจอิเล็กตรอน การวิเคราะหทาง
พื้นผิว (AFM และ STM) การตรวจวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป (UV-Vis IR Raman และ NMR) การ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล การวิเคราะหดวยความรอน (DSC, TGA, DMTA และ STA) และ
การวิเคราะหพื้นที่ผิวดวยเทคนิคการดูดซับกาซและการกระเจิงแสง
This course will present the fundamentals of X-ray and electron
beam interactions with solid-state materials, focusing on both elastic and inelastic
interactions. This course covers characterization techniques, i.e. X-ray fluorescence
spectrometry; X-ray diffractometry; X-ray photoelectron spectroscopy; Scannign electron
microscopy; EDAX; Transmission electron microscopy; Low energy electron diffractometry;
Auger electron spectroscopy; surface analysis (AFM and STM); spectroscopic
characterization techniques (UV-Vis, IR, Raman and NMR). This includes testing of physical
and mechanical properties, thermal analysis (DSC, TGA, DMTA and STA) and surface area
determination – gas adsorption methods, light scattering methods.
10018104

วัสดุนาโน
1(1-0-2)
NANOMATERIALS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางวัสดุในระดับนาโนของพอลิเมอร เซรามิกส
โลหะ และโลหะเจือ สมบัติโดยทั่วไปทางกายภาพและเคมีของวัสดุโครงสรางนาโน การประยุกตใชงานของ
วัสดุโครงสรางนาโน ไดแก ทอนาโน อนุภาคนาโน วัสดุประกอบนาโน วัสดุพื้นที่ผิวสูง และฟลมบางนาโน
Introduction to nanoscopic structures of polymers, ceramics, metals
and alloys, overviews of physical and chemical properties of nanostructure materials, some
applications of nanostructure materials; nanotubes, nanoparticles, nanocomposites, ultra
high surface materials and nano-thin films.

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

10018105

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
1(1-0-2)
NANOBIOTECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
ปรากฏการณร ะดับ นาโนในชีว วิทยา วิทยาการเมมเบรนและอุป กรณตรวจรู
ชีวภาพ มอเตอรชีวภาพ นาโนไบโอชิพ วิถีทางนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ และการประยุกตใช
Nanoscale phenomena in biology, membrane science and
biosensors, biological motors, nanobiochips, nanobiotechnology tools and applications.

10018106

เทคนิคทางชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
1(1-0-2)
TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
เทคนิคที่ใชในการรวมดีเอ็นเอและงานวิจัยดานชีววิทยาของเซลลเกี่ยวของกับ
การจัดการและวิเ คราะหดีเอ็ น เอ การจํา แนกโปรตีนและระบบการแสดงออกของโปรตีน การเลี้ย งและ
จําแนกเซลล เทคนิคการแยกสารชีวภาพ
Techniques used in recombinant DNA and cell biology research
including DNA manipulation and analysis, protein characterization and expression system,
cell culture and identification, separation techniques of biological substances.
10018107 ระเบียบวิธิวิจัยและจรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
RESEARCH METHODOLOGY AND ETHICS IN NANOTECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
ลักษณะนิสัยที่ดีสําหรับการทํางานวิจัยคุณภาพสูง ทักษะการตั้งคําถาม วิเคราะห
และแก ป ญ หา การวางแผนงานวิ จั ย การคน ควาทบทวนงานตีพิมพ, ฐานขอมูล การอางอิงงานวิจัย ทาง
วิทยาศาสตร การใชคําสําคัญ ซอฟทแวรการอางอิงงานตีพิมพ การเขียนเชิงวิชาการ ทักษะการจดบันทึก
การสรุปสาระสําคัญ การออกแบบการทดลอง การใชเหตุผลและการวิจารณผล ทักษะการสรุปความ การ
นําเสนออยางมืออาชีพ ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม สิทธิบัตรและการคนควาหาสิทธิบัตร การทํา
แผนที่สิทธิบัตร การเชียนสิทธิบัตร จรรณยาบรรณนักวิจัย โทษของการคัดลอกงานผูอื่นและงานตนเอง
การอางอิง ความรับผิดชอบตอโลกและสังคม พิษวิทยาและความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยี ขอเสนอ
งานวิจัย ธุรกิจนาโน ประสบการณและเรื่องเลาจากงานวิจัยดานนาโนอิเล็กทรอนิกส วัสดุนาโน และนาโน
เทคโนโลยีชีวภาพ
Professional practice for high quality research, problem
formulation, analysis and problem-solving skills, research planning, literature review,
scientific citation database, keywords, citation software, professional writing, note-taking
skills, summarizing main ideas, experimental design, reasoning and discussion, drawing

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

conclusion, professional presentation, creativity and innovation, patents and patent
search, patent mapping, writing patent, research ethics, plagiarism and consequences,
referencing, global and societal responsibilities, nanotoxicology and nano-safety, research
proposals, nano-business, experiences and stories of research work in nanoelectronics,
nanomaterials and nanobiotechnology.
หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
(ELECTIVE SUBJECTS IN NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY)
*เรียนโดยไมนับหนวยกิต*
10018400
นาโนโฟโตนิกส
1(1-0-2)
NANOPHOTONICS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
วิชานาโนโฟโตนิกสครอบคลุมทฤษฎีพื้นฐานทางแสงทั้งในระดับมาโคร และ นา
โน รวมไปถึงการศึกษาถึงปฏิกิริยาสนามของแสงในระยะใกลที่มีตอวัตถุ และ การประยุกตใชงานตางๆ เชน
หัววัดเชิงสนามเชิงแสงระยะใกล คลื่นผิวพลาสมอน และ คีมจับเชิงแสง
This course will cover theoretical aspects of light in both macro
and nano scales as well as near field optical interactions and their applications such as
near field optical probes, surface plasmon resonance, and optical tweezers.
10018401

วัสดุเซรามิกดานไฟฟา และ การประยุกตใชงาน
1(1-0-2)
ELECTROCERAMIC MATERIALS AND APPLICATIONS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
ความคิดพื้นฐานทางวัสดุศาสตร โครงสรางของเซรามิก กระบวนการผลิ ต
เซรามิก เซรามิกไดอิเล็กทริก เซรามิกเพียโซอิเล็กทริก เซรามิกเฟอรโรอิเล็กทริก เซรามิกรีแลกเซอร
เฟอรโรอิเล็กทริก เซรามิกแมเหล็ก การประยุกตใชงานของวัสดุเซรามิกดานไฟฟา
Elementary materials science concepts, Structure of ceramics,
Ceramic fabrication processes, Dielectric ceramics, Piezoelectric ceramics, Ferroelectric
ceramics, Relaxor ferroelectric ceramics, Magnetic ceramics, Applications of
electroceramic materials

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

10018402

การสรางอุปกรณระดับนาโนเมตร
1(1-0-2)
NANOFABRICATION
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
กลาวนําถึงหลักการพื้นฐานของกระบวนการสรางอุปกรณที่มีขนาดนาโนเมตร
หลักการทางฟสิกสของกระบวนการลิโทกราฟที่ใชแสง, ลําอิเล็กตรอนและเทคนิคลิโทกราฟระดับนาโน
เมตรชนิดอื่นๆ วิธีสําหรับการเตรียมฟลมบางและเทคนิคการตรวจวิเคราะหสมบัติเฉพาะของฟลมบาง
กระบวนการทางฟสิกสและเคมีสําหรับการแกะแบบเปยกและแบบแหง หลักการทํางานของหองสะอาด
และระเบียบความปลอดภัยของหองสะอาด ตัวอยางของอุปกรณระดับนาโนเมตร
An introduction to the fundamentals of nano-fabrication
processes. The physical principles of optical lithography, electron-beam lithography, and
alternative nanolithography technique. Thin film deposition method and characterization
technique. The physical and chemical processes for wet and dry etching. Cleanroom
concepts and safety protocols. Examples of pratical existing and emerging nano-devices.

10018403

เซลลสุริยะแบบโครงสรางนาโน
1(1-0-2)
NANOSTRUCTURED SOLAR CELLS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
ศึกษาถึงทฤษฎีแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางแสงของสารกึ่ ง
ตัวนํา โครงสรางของเซลลสุริยะและสมบัติเฉพาะของเซลลสุริยะโครงสรางนาโน ชนิดของเซลลสุริยะ การ
ตรวจวัดสมบัติเฉพาะของเซลลสุริยะ รวมถึงการออกแบบและประดิษฐเซลลสุริยะจากวัสดุสารอินทรีย และ
สารอนินทรียแบบโครงสรางนาโน แนวทางในการวิจัยและพัฒนาเซลลแสงอาทิตยแบบโครงสรางนาโน
Study of band theory of semiconductors, optical properties of
semiconductor, structure and characteristics of nanostructure solar cells, type and
characterization of nanostructure solar cells, design and fabrication of various
nanostructure solar cells on organic and inorganic materials, trend of nanostructure solar
cells research and development.

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

10018404

วิทยาศาสตรพื้นผิว
1(1-0-2)
SURFACE SCIENCE
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
ภาพรวมพื้ น ฐานและใจความสํ า คั ญ ของวิ ท ยาศาสตร พื้ น ผิ ว ซึ่ ง มี เ นื้ อ หา
ครอบคลุมเกี่ ยวกับ ความรู พื้น ฐานเกี่ย วกับเทคโนโลยีสุญ ญากาศระดับสูง เทคนิคการวิเคราะหพื้นผิว
ความรูพื้น ฐานเกี่ยวกับโครงสรางผลึก 2 มิติ ปรากฏการณและคุณสมบัติของพื้นผิว การประยุกตใช
วิทยาศาสตรพื้นผิวกับการสรางฟลมบางและโครงสรางนาโน
General overview of surface science, most importact aspects of
modern surface science which includes: experimental back ground on ultra-high-vacuum
technology, surface analytical techniques, basic of two-dimensional crystallography,
surface phenomena and properties, applications of surface science to thin film growth
and nanostructure formation.
10018405

โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของวัสดุ
(1-0-2)
ELECTRONIC STRUCTURE OF MATERIALS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางอิเล็กทรอนิกสในสาร, แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
ทฤษฎีฟงกชันนัลความหนาแนน, โครงสรางผลึกและแถบอิเล็กตรอน, แนะนําเกี่ยวกับการคํานวณ
โครงสรางอิเล็กทรอนิกสเพื่อศึกษาสมบัติของสาร เชน โครงสรางที่ภาวะสมดุล พลังงานยึดเหนี่ยว, ความ
หนาแนนของระดับพลังงาน, ชองวางแถบพลังงาน และสมบัติอื่นที่นาสนใจ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การคํานวณ
Fundamentals study of electronic structure in materials, basic
concept of Density Functional Theory (DFT), Crystal structures and electron bands,
Introduction to electronic structure calculations to investigate materials’ properties such
as equilibrium structures, binding energies, density of state, energy band gaps and other
interesting properties by using calculation code.

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

10018406

นาโนเซนเซอร
1(1-0-2)
NANOSENSORS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
พื้นฐานของเซนเซอรชนิดตางๆ การออกแบบและประดิษฐนาโนเซนเซอรจาก
วัสดุระดับนาโน(ฟลมบางโครงสรางนาโน, อนุภาคนาโน, วัสดุประกอบนาโน เปนตน) สมบัติเฉพาะของ
เซนเซอร การวัดและสวนประกอบในการพัฒนาเซนเซอร รวมถึงการประยุกตใชงาน
The fundamentals of various sensing techniques. Design and
fabrication nanosensors based on different types of nanoscaled materials (nanostructured
films, nanoparticles, nanocomposites, etc.), sensor characterization, instrumentation and
component for sensor development, and practical applications.
10018420

การสังเคราะหพอลิเมอร
1(1-0-2)
POLYMER SYNTHESES
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกและจลนศาสตรของการสังเคราะหพอลิเมอรแบบขั้น
และแบบลูกโซผานอนุมูลอิสระ การสังเคราะหพอลิเมอรรวม การสังเคราะหพอลิเมอรดวยเทคนิคอิมัลชัน
และแขวนลอย การสังเคราะหพอลิเมอรผานกลไกประจุบวก ประจุลบ โคออรดิเนชัน และการสังเคระหพอลิ
เมอรดวยวิธีเปดวง
This course covers polymerization mechanism and kinetic of step
polymerization and free radical chain polymerization, copolymerization, techniques of
emulsion and suspension polymerization processes, cationic, anionic, coordination and
ring-opening polymerization.

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

10018421

โครงสราง สมบัติ และการประยุกตใชพอลิเมอร
1(1-0-2)
POLYMER STRUCTURES, PROPERTIES AND APPLICATIONS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
วิชานี้มีจุดประสงคที่จะโยงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติ
ตาง ๆ ของพอลิเมอร รวมทั้งการประยุกตใชงาน เริ่มดวยการทบทวนวิทยาศาสตรพอลิเมอรเบื้องตน การ
จําแนกชนิดพอลิเมอรและโครงสรางของพอลิเมอรแบบตาง ๆ รวมทั้งพอลิเมอรอสัณฐาน และพอลิเมอร
ผลึ ก ทฤษฎี ก ารเกิ ด ผลึ ก โดยเน น ป จ จั ย ทางโครงสร างโมเลกุ ล ตา ง ๆ ที่ มีผ ลตอ สมบั ติข องพอลิ เมอร
พฤติกรรมการยืดหยุนของโมเลกุล สมบัติที่ขึ้นกับเวลาและอุณหภูมิ ความสัมพันธ WLF ปริมาตรอิสระ
การเปลี่ ย นสถานะคล า ยแก ว สมบั ติ ก ารไหลของพอลิ เ มอร เพื่ อ เชื่ อ มโยงสู ก ารประยุ ก ต ใ ช ง านใน
อุตสาหกรรม
The course aims at elucidation of polymer structure-property
relationship including related polymer applications. The subjects include reviews of basic
polymer science, polymer classifications, polymer structures, e.g., amorphous and
crystalline polymers, and crystallization theory, molecular structures affecting properties
of polymers, viscoelastic behaviors, time-temperature dependent properties, WLF relation
free-volume, glass transition, rheology of polymers in order to link with industry
applications.
10018422

ศาสตรและเทคโนโลยีนาโนคารบอน
1(1-0-2)
NANOCARBON SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
วัสดุนาโนคารบอน เชน ฟลูเลอรีน, กราฟน, คารบอนนาโนทิวบ, คารบอนนาโน
ไฟเบอร และนาโนคารบอนรูปตางๆ เทคโนโลยีการสังเคราะห; กลไกการสังเคราะห; เทคนิคการวิเคราะห;
สมบัติทางอิเล็กทรอนิกสและทางกลศาสตร; การประยุกตใชงาน
Nanocarbon materials such as fullerence, graphene, carbon
nanotube, carbon nanofiber and other nanocarbons, synthesis of carbon nanomaterials,
growth mechanisms, characterization techniques, electronic properties, mechanical
properties, applications

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

10018423

วัสดอินทรียเชิงฟงกชัน
1(1-0-2)
FUNCTIONAL ORGANIC MATERIALS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบการสังเคราะหสารประกอบอินทรีย
แบบเปนขั้นตอน กลยุทธการวางแผนการสังเคราะห การออกแบบโครงสรางทางโมเลกุล การเลือกและการ
เปลื่ยนแปลงหมูฟงกชันของสารประกอบอินทรีย
Introduction to systematic methodology for synthesis,
retrosynthetic strategy, molecular design and modify functional groups/protecting groups
of new organic material.
10018424

วัสดุนาโนคอมโพสิต
1(1-0-2)
NANOCOMPOSITE MATERIALS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุนาโนคอมโพสิต, เซรามิกนาโนคอมโพสิต, พอลิ
เมอรนาโนคอมโพสิต, โลหะนาโนคอมโพสิต, กระบวนการเตรียมวัสดุนาโนคอมโพสิต สมบัติของนาโนคอม
โพสิต วิธีการตรวจพิสูจนเอกลักษณเชิงโครงสราง การกระจายตัว และสมบัติ การประยุกตใชงานวัสดุนา
โนคอมโพสิต งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุนาโนคอมโพสิตในปจจุบัน และทิศทางในอนาคต
Introduction to nanocomposite material, Ceramic nanocomposite,
Polymer nanocomposite, Metal nanocomposite, Processing of nanocomposite materials,
Properties of nanocomposite materials, Structural and distribution characterization,
Property characterization, Application of nanocomposite, Current Status, Trends, & Future
Directions
10018430

ชีวสารสนเทศศาสตรและการคํานวณทางชีววิทยา
1(1-0-2)
BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
การประยุกตใชวีธีการคํานวณในการวิเคราะหและแกไขปญหาในงานวิจัยอณู
ชีววิทยา มีการใชขั้นตอนวิธีการและโปรแกรมสําหรับงานวิจัยทางดานจีโนม รวมทั้งการปฏิบัติประยุกตใช
The application of computational methods to analyze current
problems and solutions in molecular biology research, algorithms and programs available
for genome research, practical application.

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

10018431

เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพของเซลล
1(1-0-2)
CELLULAR BIOPROCESS TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
เทคนิคและการประยุกตใชทางชีวเคมีและจุลชีววิทยา การเจริญเติบโตและการ
สรางผลผลิตของเซลล เทคโนโลยีของเอนไซม การหมักทางชีวภาพ วิศวกรรมเมแทบอลิก ถังปฏิกรณชีวภาพ
การแยกและการทําผลิตภัณฑใหบริสุทธิ์
Techniques and applications in biochemistry and microbiology, cell
growth and production, enzyme technology, biological fermentation, metabolic
engineering, bioreactor, product separation and purification
10018432

พอลิเมอรชีวภาพ
1(1-0-2)
BIOPOLYMERS
วิชาบังคับกอน: ไมมี
PREREQUISITE: NONE
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีกระบวนการผลิต
และการใช
ประโยชน ของพอลิเมอรชีวภาพ ไดแก พอลิแซคคาไรด (เชน แปง เซลลูโลสและอนุพันธของเซลลูโลส ไค
ตินและไคโตซาน) โปรตีนและพอลิเปปไทด เสนใย ยางธรรมชาติ เรซินธรรมชาติ และพอลิเมอรชีวภาพ
อื่นๆ ที่นาสนใจ
Study of physical and chemical properties, processing and
applications of biopolymers, i.e. polysaccharides (e.g. starch, cellulose and cellulose
derivatives, chitin and chitosan), protein and polypeptide, fibers, natural rubber, natural
resins and other interesting biopolymers.

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

104

ภาคผนวก ง
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(เอกสารแนบ)

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

105

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

106

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

107

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

108

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

109

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

110

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

111

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

112

ภาคผนวก จ
เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร

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

เหตุผลการขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
ฉบับป พ.ศ. 2551
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2553
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม
ครั้งที่……2……./……2555………เมื่อวันที่……29……กุมภาพันธ…………2555…………………..
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2555 ตั้งแตภาคเรียนที 1
ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดใหทุกหลักสูตร
มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป
4.2 เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาใหสามารถใชในการ
ประกอบวิชาชีพในปจจุบัน
4.2 เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 ปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)เชน การ
เพิ่ม Curriculum mapping
5.2 การเพิ่มรายวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ดังนี้
หมวดวิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
10018103
การทดสอบวิเคราะหวัสดุ
MATERIALS CHARACTERIZATION AND TESTING
10018107
ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลยี
RESEARCH METHODOLOGY AND
ETHICS IN NANOTECHNOLOGY

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

หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
10018405
โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของวัสดุ
ELECTRONIC STRUCTURE OF MATERIALS
10018406
นาโนเซนเซอร
NANOSENSORS
10018423
วัสดุอินทรียเชิงฟงกชัน
FUNCTIONAL ORGANIC MATERIALS
10018424
วัสดุนาโนคอมโพสิต
NANOCOMPOSITE MATERIALS
5.3 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกทางดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ดังนี้
หมวดวิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
10018100
การวิเคราะหเชิงตัวเลขทางนาโนวิทยา
NUMERICAL ANALYSIS IN NANOSCIENCE
10018101
ควอนตัมและนาโนเทคโนโลยี
QUANTUM AND NANOTECHNOLOGY
10018102
นาโนอิเล็กทรอนิกส
NANOELECTRONICS
10018104
วัสดุนาโน
NANOMATERIALS
10018105
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
NANOBIOTECHNOLOGY
10018106
เทคนิคทางชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY
หมวดวิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
10018400
นาโนโฟโตนิกส
NANOPHOTONICS
10018401
วัสดุเซรามิกดานไฟฟาและการประยุกตใชงาน
ELECTROCERAMIC MATERIALS AND
APPLICATIONS
10018402
การสรางอุปกรณระดับนาโนเมตร
NANOFABRICATION
10018403
เซลลสุริยะแบบโครงสรางนาโน
NANOSTRUCTURED SOLAR CELLS
10018404
วิทยาศาสตรพื้นผิว
SURFACE SCIENCE
10018420
การสังเคราะหพอลิเมอร
วท.ม.-ปร.ด.(นาโน) สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ สจล.

POLYMER SYNTHESES
โครงสรางสมบัติและการประยุกตใชพอลิเมอร
POLYMER STRUCTURES, PROPERTIES AND
APPLICATIONS
ศาสตรและเทคโนโลยีนาโนคารบอน
NANOCARBON SCIENCE AND TECHNOLOGY
ชีวสารสนเทศศาสตรและการคํานวณทางชีววิทยา
BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY
เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพของเซลล
CELLULAR BIOPROCESS TECHNOLOGY
พอลิเมอรชีวภาพ
BIOPOLYMERS

10018421
10018422
10018430
10018431
10018432

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

ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1 ผูสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาปริญญาโท
จํานวนหนวยกิต
หมวดวิชา

เกณฑ
กระทรวงศึกษาธิการ

หมวดวิชาวิทยานิพนธ

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

โครงสรางเดิม

โครงสรางใหม

หมวดวิชาอื่นๆ *เรียน
โดยไมนับหนวยกิต*
1.วิชาสัมมนา
2.วิชาพื้นฐานดานนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
3.วิชาเลือกทางดานนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
จํานวนหนวยกิตรวมไม
นอยกวา

36

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

2 หนวยกิต

2 หนวยกิต

36

36

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

ระดับปริญญาเอก
แบบ 1 แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนหนวยกิต
หมวดวิชา

เกณฑ
กระทรวงศึกษาธิการ

หมวดวิชาวิทยานิพนธ

ไมนอยกวา 48 หนวยกิต ไมนอยกวา 48 หนวยกิต ไมนอยกวา 48 หนวยกิต

โครงสรางเดิม

โครงสรางใหม

หมวดวิชาอื่นๆ *เรียน
โดยไมนับหนวยกิต*
1.วิชาสัมมนา
2.วิชาพื้นฐานดานนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
3.วิชาเลือกทางดานนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
จํานวนหนวยกิตรวมไม
นอยกวา

48

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

2 หนวยกิต

2 หนวยกิต

48

48

โครงสรางเดิม

โครงสรางใหม

แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิต
หมวดวิชา

เกณฑ
กระทรวงศึกษาธิการ

หมวดวิชาวิทยานิพนธ

ไมนอยกวา 72 หนวยกิต ไมนอยกวา 72 หนวยกิต ไมนอยกวา 72 หนวยกิต

หมวดวิชาอื่นๆ *เรียน
โดยไมนับหนวยกิต*
1.วิชาสัมมนา
2.วิชาพื้นฐานดานนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
3.วิชาเลือกทางดานนาโน
วิทยาและนาโน
เทคโนโลยี
จํานวนหนวยกิตรวมไม

72

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

2 หนวยกิต

4 หนวยกิต

72

72

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

นอยกวา
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2551)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
10019001-10019006
วิทยานิพนธ THESIS 3(0-9-0)
10019007-10019015
วิทยานิพนธ THESIS 6(0-18-0)
10019016-10019023
วิทยานิพนธ THESIS 9(0-27-0)
10019024-10019029
วิทยานิพนธ THESIS 12(0-36-0)
10019030-10019033
วิทยานิพนธ THESIS 15(0-45-0)
หมวดวิชาสัมมนา
10019081 สัมมนา 1 1(0-3-2)
SEMINAR 1
10019082 สัมมนา 2 1(0-3-2)
SEMINAR 2
10019083 สัมมนา 3 1(0-3-2)
SEMINAR 3
วิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและ
นาโนเทคโนโลยี
10019100 การวิเคราะหเชิง
ตัวเลขทางนาโนวิทยา 1(1-0-2)
NUMERICAL ANALYSIS IN
NANOSCIENCE
10019101 กลศาสตรควอนตัม
สําหรับนาโนเทคโนโลยี 1(1-0-2)
QUANTUM MACHANICS FOR
NANOTECHNOLOGY
10019102 นาโนอิเล็กทรอนิกส
1(1-0-2)
NANOELECTRONICS

หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
10018001-10018006
วิทยานิพนธ THESIS 3(0-9-0)
10018007-10018015
วิทยานิพนธ THESIS 6(0-18-0)
10018016-10018023
วิทยานิพนธ THESIS 9(0-27-0)
10018024-10018029
วิทยานิพนธ THESIS 12(0-36-0)
10018030-10018033
วิทยานิพนธ THESIS 15(0-45-0)
หมวดวิชาสัมมนา
10018081 สัมมนา 1 1(0-3-2)
SEMINAR 1
10018082 สัมมนา 2 1(0-3-2)
SEMINAR 2
10018083 สัมมนา 3 1(0-3-2)
SEMINAR 3
วิชาพื้นฐานดานนาโนวิทยาและ
นาโนเทคโนโลยี
10018100 การวิเคราะหเชิง
ตัวเลขทางนาโนวิทยา 1(1-0-2)
NUMERICAL ANALYSIS IN
NANOSCIENCE
10018101 ควอนตัมและนาโน
เทคโนโลยี
1(1-0-2)
QUANTUM AND
NANOTECHNOLOGY
10018102 นาโนอิเล็กทรอนิกส
1(1-0-2)
NANOELECTRONICS

เหตุผลในการปรับปรุง
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา

-เปลี่ยนรหัสวิชา

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

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2551)
หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555)
10019103 เคมีกายภาพ 1(1-0-2) PHYSICAL CHEMISTRY
10018103 การทดสอบวิเคราะห
วัสดุ
1(1-0-2)
MATERIALS
CHARACTERIZATION AND
TESTING
10019104 วัสดุนาโน 1(1-0-2)
10018104 วัสดุนาโน 1(1-0-2)
NANOMATERIALS
NANOMATERIALS
10019407 การสังเคราะห
พอลิเมอร
1(1-0-2)
POLYMER SYNTHESES
10019105 นาโนเทคโนโลยี
10018105 นาโนเทคโนโลยี
ชีวภาพ
1(1-0-2) ชีวภาพ
1(1-0-2)
NANOBIOTECHNOLOGY
NANOBIOTECHNOLOGY
10019408 พอลิเมอรนาโน
คอมโพสิต
1(1-0-2)
POLYMER NANOCOMPOSITES
10019409 การตรวจพิสูจน
เอกลักษณวัสดุ
1(1-0-2)
MATERIALS
CHARACTERIZATION
10019410 การทดสอบสมบัติของ
วัสดุ
1(1-0-2)
TESTING OF MATERIALS
PROPERTIES
10019411 เซลลขั้นสูงและอณู
ชีววิทยา
1(1-0-2)
ADVANCED CELL AND
MOLECULAR BIOLOGY
10019413 เทคนิคทางชีววิทยา 10018106 เทคนิคทางชีววิทยา
ระดับเซลลและโมเลกุล 1(1-0-2) ระดับเซลลและโมเลกุล 1(1-0-2)
TECHNIQUES IN MOLECULAR TECHNIQUES IN MOLECULAR
AND CELLULAR BIOLOGY
AND CELLULAR BIOLOGY

เหตุผลในการปรับปรุง
-ยกเลิก
-เพิ่มรายวิชาใหม

-เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนหมวด
วิชาเลือกเปนหมวดวิชาพื้นฐานฯ
-ยกเลิก
-เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนหมวด
วิชาเลือกเปนหมวดวิชาพื้นฐาน
-ยกเลิก
-ยกเลิก

-ยกเลิก

-ยกเลิก

-เปลี่ยนรหัสวิชา

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

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2551)

วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนา
โนเทคโนโลยี
10019401 นาโนโฟโตนิกส
1(1-0-2)
NANOPHOTONICS
10019416 วัสดุชีวภาพและ
อวัยวะเทียม
1(1-0-2)
BIOMATERIALS AND
ARTIFICIAL ORGANS
10019418 วัสดุเซรามิกดานไฟฟา
และการประยุกตใชงาน 1(1-0-2)
ELECTROCERAMIC MATERIALS
AND APPLICATIONS
10019419 เทคโนโลยีการเคลือบ
ฟลมบางระดับนาโนเมตร 1(1-0-2)
NANOCOATING THIN FILMS
TECHNOLOGY
10019420 เซลลสุริยะโครงสราง
นาโน
1(1-0-2)
NANOSTRUCTURE SOLAR
CELL
-

หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555)
10018107 ระเบียบวิธีวิจัยและ
จรรยาบรรณดานนาโนเทคโนโลยี
1(1-0-2)
RESEARCH METHODOLOGY
AND ETHICS IN
NANOTECHNOLOGY
วิชาเลือกดานนาโนวิทยาและนา
โนเทคโนโลยี
10018400 นาโนโฟโตนิกส
1(1-0-2)
NANOPHOTONICS
-

เหตุผลในการปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชาใหม

-เปลี่ยนรหัสวิชา
-ยกเลิก

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

10018403 เซลลสุริยะแบบ
โครงสรางนาโน
1(1-0-2)
NANOSTRUCTURE SOLAR
CELLS
10018402 การสรางอุปกรณ
ระดับนาโนเมตร
1(1-0-2)
NANOFABRICATION
10019421 ทัศนวัสดุโครงสรางนา โนและการประยุกตใช 1(1-0-2)
NANOSTRUCTURED OPTICAL
MATERIALS AND
APPLICATIONS

-เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา

-เพิ่มรายวิชาใหม
-ยกเลิก

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

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2551)
10019422 เซลลแสงอาทิตยชนิด
ผลึกนาโนเม็ดสี
1(1-0-2)
NANOCRYSTALLINE DYESENSITIZED SOLAR CELLS
10019424 วิทยาศาสตรพื้นผิว
1(1-0-2)
SURFACE SCIENCE
-

10019407 การสังเคราะห
พอลิเมอร
1(1-0-2)
POLYMER SYNTHESES
10019417 โครงสรางสมบัติและ
การประยุกตใชพอลิเมอร 1(1-0-2)
POLYMER STRUCTURES,
PROPERTIES AND
APPLICATIONS
10019423 ศาสตรและเทคโนโลยี
นาโนคารบอน
1(1-0-2)
NANOCARBON SCIENCE AND
TECHNOLOGY
-

-

หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555)
-

เหตุผลในการปรับปรุง
-ยกเลิก

10018404 วิทยาศาสตรพื้นผิว
1(1-0-2)
SURFACE SCIENCE
10018405 โครงสราง
อิเล็กทรอนิกสของวัสดุ 1(1-0-2)
ELECTRONIC STRUCTURE OF
MATERIALS
10018406 นาโนเซ็นเซอร
1(1-0-2)
NANOSENSORS
10018420 การสังเคราะห
พอลิเมอร
1(1-0-2)
POLYMER SYNTHESES
10018421 โครงสรางสมบัติและ
การประยุกตใชพอลิเมอร 1(1-0-2)
POLYMER STRUCTURES,
PROPERTIES AND
APPLICATIONS
10018422 ศาสตรและเทคโนโลยี
นาโนคารบอน
1(1-0-2)
NANOCARBON SCIENCE AND
TECHNOLOGY
10018423 วัสดุอินทรียเชิง
ฟงกชัน
1(1-0-2)
FUNCTIONAL ORGANIC
MATERIALS
10018424 วัสดุนาโนคอมโพสิต
1(1-0-2)
NANOCOMPOSITE MATERIALS

- เปลี่ยนรหัสวิชา
-เพิ่มรายวิชาใหม

-เพิ่มรายวิชาใหม
-เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนหมวด
วิชาพื้นฐานเปนหมวดวิชาเลือก
-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เพิ่มรายวิชาใหม

-เพิ่มรายวิชาใหม

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

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2551)
10019412 ชีวสารสนเทศศาสตร
และการคํานวณทางชีววิทยา
1(1-0-2)
BIOINFORMATICS AND
COMPUTATIONAL BIOLOGY
10019414 เทคโนโลยีกระบวน
การชีวภาพของเซลล 1(1-0-2)
CELLULAR BIOPROCESS
TECHNOLOGY
10019415 พอลิเมอรชีวภาพ
1(1-0-2)
BIOPOLYMERS
หมวดการสอบวิทยานิพนธ
หมวดการสอบวัดคุณสมบัติ
-

หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555)
10018430 ชีวสารสนเทศศาสตร
และการคํานวณทางชีววิทยา
1(1-0-2)
BIOINFORMATICS AND
COMPUTATIONAL BIOLOGY
10018431 เทคโนโลยีกระบวน
การชีวภาพของเซลล 1(1-0-2)
CELLULAR BIOPROCESS
TECHNOLOGY
10018432 พอลิเมอรชีวภาพ
1(1-0-2)
BIOPOLYMERS
หมวดการสอบวิทยานิพนธ
99100171 สอบวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท
99100181 สอบวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอก
หมวดการสอบวัดคุณสมบัติ
99100182 สอบวัดคุณสมบัติ

เหตุผลในการปรับปรุง
-เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนหมวด
วิชาพื้นฐานเปนหมวดวิชาเลือก

-เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนหมวด
วิชาพื้นฐานเปนหมวดวิชาเลือก
-เปลี่ยนรหัสวิชา

-เพิ่มรหัสการสอบวิทยานิพนธ
-เพิ่มรหัสการสอบวิทยานิพนธ
-เพิ่มรหัสการสอบวัดคุณสมบัติ

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

ภาคผนวก ฉ
รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

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

