
โครงการอบรมสัมมนานาโนเทคโนโลย ี
หลักสูตรวัสดุนาโน และหลักสูตรนานโนเทคโนโลยีชีวภาพ คร้ังท่ี 1 

ระหวางวันท่ี  11 – 13  กันยายน  2549 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

นาโนเทคโนโลยีเร่ิมเปนที่สนใจในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปอยางจริงจังเมื่อป พ.ศ. 2543  และเมื่อไดแผขยาย
ไปเปนกระบวนทัศนใหมของงานวิจยัทั่วโลกในชวง 5 ปที่ผานมา  ประเทศที่อยูในยานเอเชีย-แปซิฟก  อยางเชน  จีน  
เกาหลีใต  ญ่ีปุน   ไตหวัน  อินเดีย  และสิงคโปร  ลวนแขงขันกันเพราะตองการจะเปนเจาของเทคโนโลยีดังกลาว 

สําหรับประเทศไทยนั้นก็เร่ิมมีผูสนใจในศาสตรนี้กันเปนจํานวนมาก  เร่ิมตั้งแตรัฐบาลที่มีการตั้งศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ  เมื่อ พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยตางๆ  มีการจัดตั้งศูนยวิจัยนาโนศาสตรและนาโนเทคโนโลยี  เชน  
มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนตน  ในภาคประชาชนก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้คอนขางมาก  มีการจัดประชุมสัมมาขึ้นมาบอยคร้ัง  
มีหนังสือแตงโดยคนไทยออกมาขยายกันมากขึ้น 

โดยเฉพาะในปจจุบันนาโนเทคโนโลยีเร่ิมเปนที่สนใจของประชาชนทั่วไป  เนื่องจากเริ่มมีการพัฒนาและเผยแพรขอมูล
ความรู  รวมถึงผลิตภัณฑทางดานนาโนเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น  ดังจะเห็นไดจากผลิตภัณฑทางดานนาโนเทคโนโลยีเร่ิมเขา
มามีบทบาทใกลตัวกับการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย  ไดแก  เทคโนโลยีทางการแพทยและเภสัชกรรม  เชน  การทํา
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ  เพื่อสรางอวัยวะ (เนื้อเยื่อหรือกระดูก)  ขึ้นมาทดแทน  อวัยวะสวนที่เสื่อมสภาพไป  เปนตน  ดังนั้น  
เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดรับความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี  ในสาขานาโนเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุนาโน  จึง
จําเปนตองมีการเผยแพรความรูใหกับครู  อาจารย  นักเรียน  รวมถึงผูสนใจทั่วไป  ใหไดรับความรูที่ถูกตองตอไป 

สําหรับการจัดอบรมและสัมมานานาโนเทคโนโลยี  เร่ือง  วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ  มุงหวังใหครูผูสอน
ไดรับความรู  ความเขาใจ  รวมถึงสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการถายทอดความรูใหแกนักเรียนและสามารถสราง
ทัศนคติในการทํางานไดมีพลวัตมากขึ้น  ซ่ึงการจัดอบรมแกครูนั้นนาจะสงผลกระทบมากกวาการจัดอบรมโดยตรงแก
นักเรียน  เนื่องจากครูผูสอนสามารถนําไปถายทอดดวยวิธีการเหมาะสมตอบริบทของทองถ่ินได  อีกทั้งยังไดจํานวนผูไดรับ
การถายทอดมากขึ้นดวย 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อจัดอบรมความรูพื้นฐานทางดานนาโนเทคโนโลยีแกครูวิทยาศาสตร  โดยคัดสรรเนื้อหาวิชา 
                  การในศาสตรด านต างๆ   ที่ จํ า เปนตอความเข าใจในเรื่ องของนาโนเทคโนโลยีที่ คุณครูสามารถ 
                 เข าใจง าย เนนการเสริมสร างจินตนาการ   เพื่ อใหสามารถนํ าไปถ ายทอดตอแกนัก เรี ยน   รวมทั้ ง 
                สามารถนําไปสรางเนื้อหาเพิ่มเติมไดเองในภายหลัง 

2.2  เพื่อสรางเครือขายนาโนเทคโนโลยีศึกษา  ระหวางหนวยงานรัฐ  ไดแก  ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  
สถาบันอุดมศึกษา  ไดแก  มหาวิทยาลัยตางๆ ที่สงวิทยากรเขารวมบรรยาย  และ  สถาบันเจาภาพ  กับ  โรงเรียน
ตางๆ ที่เขารับการอบรมและถายทอดเนื้อหาหลักสูตร  เพื่อนําไปสูการสรางเครือขายนาโนเทคโนโลยีศึกษา  ที่
กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 



2.3 เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดสัมผัสกับบรรยากาศเชิงวิชาการ  และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรูกับผูเขารวม
กิจกรรมทานอื่น  และกับนักวิจัยในสาขานาโนเทคโนโลยีไดอยางใกลชิดและเปนกันเอง  เพื่อประโยชนในความ
รวมมือทางวิชาการและงานวิจัยตอไปในอนาคต 

 
3. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

3.1 ครูผูสอนสามารถนําเนื้อหาไปใชปรับสอน  หรือ  ทํากิจกรรมในโรงเรียน  เชน  ทําโปสเตอร  นิทรรศการ  ชุดสาธิต  
เปนตน 

3.2 มีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการสําหรับครูวิทยาศาสตร  ซ่ึงกิจกรรมแบบนี้จะไดจัดขึ้นทุกปเพื่อเปน  โอกาสทาง
วิชาการใหแกคุณครูเพื่อแสวงหาความรูในชวงปดเทอม 

3.3 ทําใหผูรวมกิจกรรม  ไดมีทัศนคติที่ดีตองานวิจัยและขยายตอไปทําใหนักวัยสามารถ  สราง  ความรวมมือใหมๆ ให
เกิดขึ้นระหวางสถาบันทั่วประเทศ 

3.4 ทําใหทราบจํานวนครูวิทยาศาสตรผูสนใจสาขา  Nanoscience & Nanotechnology  จากทั่วประเทศวามีมากนอย
ขนาดไหน 

3.5 สรางความรับรูถึงความสําคัญของ Nanoscience & Nanotechnology และสงเสริมใหมีการศึกษาตอในสาขานี้
เพื่อใหมีบุคลากรเพียงพอสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีนี้สําหรับประเทศไทยในอนาคต 

 
4. วิธีดําเนินการ 

4.1 วิทยากร 
4.1.1 คณะอนุกรรมการการอบรมและสัมมนานาโนเทคโนโลยี  หลักสูตรวัสดุนาโน  จํานวน 4 ทาน คือ 

1. อาจารยจากมหาวิทยาลัยตางๆ จํานวน 3 ทาน 
a.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํานวน 1 ทาน 
b.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน 1 ทาน 
c.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จํานวน 1 ทาน 

  2.    นักวิชาการจากศูนยนาโนเทคโนโลยี  จํานวน 1 ทาน 
4.1.2 คณะกรรมการอบรมและสัมมนานาโนเทคโนโลยี  หลักสูตรนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ  จํานวน  5 ทาน  คือ 

1.    อาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จํานวน 1 ทาน 
2. นักวิชาการ/นักวัยจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ จํานวน 1 ทาน 
3. นักวิชาการจากศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ จํานวน 3 ทาน 

 
4.2  เนื้อหาทางวิชาการ 

เนื้ อหาในการอบรมครั้ งนี้   จะครอบคลุมเนื้อหาทั่ วไปที่ เปนลักษณะของภาพรวมของเนื้อหานาโน
เทคโนโลยีชีวภาพ  เร่ิมตั้งแตความรูพื้นฐานทางดานนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ  การพัฒนาระบบนําสงยาและสาร
ออกฤทธิ์  อุปกรณที่ใชสําหรับการตรวจวิเคราะหและวินิจฉัยตัวอยางชีวภาพ  การสรางและการใชประโยชนจาก
โครงสรางนาโนชีวภาพ  และการตรวจวิเคราะหในระดับนาโน  เปนตน  สวนเนื้อหาหลักสูตรวัสดุนาโน  จะมี



ความครอบคลุมภาพรวมของเนื้อหาวัสดุนาโน  ในกลุมตางๆ  เชน  กลุมซิลิกาและอะลูมิโนซิลิเกต  กลุมคารบอน  
กลุมเซรามิก  กลุมโลหะ  กลุมพอลิเมอร/นาโนคอมพอสิต  และอุปกรณเครื่องมือทางดานนาโน  เปนตน  และ 

4.3 กลุมเปาหมาย 
เครือขายครูวิทยาศาสตรในภาคเหนือ  จํานวน  160  คน  โดยจําแนกเปน 
1.   กลุมเปาหมาย  หลักสูตรวัสดุนาโน  คือ  ครู  อาจารยสายวิทยาศาสตร  จํานวน   80  คน 
2.  กลุมเปาหมาย  หลักสูตรนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ  คือ  ครู  อาจารยสายวิทยาศาสตร  เนนสอนวิชา 
      ชีววิทยาเปนหลัก   จํานวน  80  คน 

         4.4  รูปแบบของการอบรม 
 สําหรับรูปแบบในการอบรมและสัมมนาจะเปนการบรรยาย  สาธิติ ควบคูกับการทํากิจกรรมการทดลองอยางงาย 
 
5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
      วันที่  11 – 13  กันยายน  2549  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ.พิษณุโลก 
 
6.   ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
       6.1   ผูเขารวมอบรม  จํานวน  160  คน 
       6.2   การตอบแบบประเมินผลการอบรมและสัมมนานาโนเทคโนโลยี 
 
7.  งบประมาณการใชจายในการจัดอบรมและสัมมนานาโนเทคโนโลยี   หลักสูตรวัสดุนาโนและหลักสูตรนาโน  
       เทคโนโลยีชีวภาพ  สําหรับครู  คร้ังท่ี  1 
       ผูเขาอบรมไมเสียคาใชจายใดๆ  ทั้งสิ้น  โดยศูนยฯ  สนับสนุนคาใชจายเกี่ยวกับเอกสารและอุปกรณประกอบการอบรม 
       รวมถึงคาอาหารตลอดระยะเวลาการอบรม 
 
8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
      1.  ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
      2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
      3.  คณะกรรมการอบรมและสัมมนานาโนเทคโนโลยี 
            3.1  รศ.ดร.ธวัชชัย   ชรินพาณิชกุล   :    ประธานอนุกรรมการฯ  หลักสูตรวัสดุนาโน 
            3.2  ดร.ศิรศักดิ์         เทพาคํา  :    ประธานอนุกรรมการฯ  หลักสูตรนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ 
            3.3  ดร.ณัฐพันธุ       ศุภกา  :    คณะกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการจัดอบรมและสัมมนานาโนเทคโนโลยี หลักสูตรวัสดุนาโน 

 
กําหนดการอบรม  วันท่ี  1 

การอบรมและสัมมนานาเทคโนโลยี  เร่ือง  วัสดุนาโน 
วันจันทร  ท่ี  11  กันยายน  2549 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 
เวลา หัวขอการบรรยาย วิทยากร 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 09.30 น. 

(30  นาที) 
พิธีเปดการฝกอบรมและสัมมนานาโนเทคโนโลยี หลักสูตร 
วัสดุนาโน 

 

09.30 – 10.45 น. 
(1 ชม. 30 นาที) 

บทนํา  หลักสตูร  วัสดุนาโน ดร.ณัฐพนัธุ   ศุภกา 
ศูนยนาโนเทคโนโลยี

แหงชาต ิ
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง  
11.00 – 12.30 น. 
(1 ชม. 30 นาที) 

อะลูมิโนซิลิเกต รศ.ดร.เมตตา  เจริญพานิช 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 15.00 น. 
(1  ชม. 30 นาที) 

นาโนเซรามิก ดร.สุขเกษม  กังวานตระกูล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง  
15.15 – 16.30 น. นาโนคารบอน รศ.ดร.ธวัชชัย  ชรินพาณิช

กุล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



กําหนดการอบรม  วันท่ี  2 
การอบรมและสัมมนานาเทคโนโลยี  เร่ือง  วัสดุนาโน 

วันอังคาร ท่ี  12  กันยายน  2549 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 

เวลา หัวขอการบรรยาย วิทยากร 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 10.30 น. 
(1  ชม. 30 นาที) 

Nano  Composite รศ.ดร.ธวัชชัย  ชรินพาณิชกลุ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  
10.45 – 12.00 น. 
(1 ชม. 15 นาที) 

สรุปและตอบขอซักถาม รศ.ดร.ธวัชชัย  ชรินพาณิชกลุ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. 

(2  ชม.) 
Workshop  ในเรื่องตอไปนี ้

- คารไรดริตี้ และทอนาโนคารบอน 
- เสื้อเกราะ       (ดร.สุขเกษม    กังวานตระกลู) 
- เปลือกหอย    (ดร.สุขเกษม     กังวานตระกลู) 
- ซีโอไลท         (รศ.ดร.เมตตา   เจริญพานิช) 
- การสังเคราะหอนุภาคเงินนาโน  อนุภาคแมเหล็กนาโน 

 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง  
15.15 – 16.00 น. 

(45  นาที) 
มอบวุฒิบัตรและพิธีปดการอบรมหลักสูตรวัสดุนาโน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กําหนดการอบรม  วันท่ี  3 
การอบรมและสัมมนานาเทคโนโลยี  เร่ือง  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ 

วันพุธ  ท่ี  13  กันยายน  2549 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 

เวลา หัวขอการบรรยาย วิทยากร 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 09.15 น. 

(15  นาที) 
พิธีเปดการฝกอบรมและสัมมนานาโนเทคโนโลยี    
หลักสูตร  
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

09.15 – 10.00 น. 
(45 นาที) 

บทนํา  หลักสตูร  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ศิรศักดิ์   เทพาคํา 
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง  
10.15 – 12.00 น. 
(1 ชม. 40 นาที) 

การพัฒนาระบบสั่งยาและสารออกฤทธิ์ ดร.กาญจนพิมล  ฤทธิเดช 
รศ.ดร.วราภรณ  จรรยา

ประเสริฐ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น. 

(1  ชม.) 
อุปกรณที่ใชสําหรับการตรวจวิเคราะหและวินจัฉัยตวัอยาง
ชีวภาพ 

ดร.อดิสร  เตือนตรานนท 
ศูนยนาโนเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาต ิ

14.00 – 14.45 น. 
(45  นาที) 

การสรางและการใชประโยชนจากโครงสรางนาโนชีวภาพ ดร.อิสรา  สระมาลา 
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง  
15.00 – 15.45 น. การตรวจวิเคราะหในระดับนาโน ดร.วีรยา  ภัคเวช 

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
15.45 – 16.15 น. 

(30  นาที) 
สรุปและตอบขอซักถาม คณะวิทยากรทุกทาน 

16.15 – 16.45 น. 
(30  นาที) 

มอบวุฒิบัตรและพิธีปดการอบรม หลักสูตรนาโน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

 
 



 
 
 


