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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสู ตรนานาชาติ)
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
1.1. ระบุรหัส
: 2546006
1.2. ชื่อหลักสู ตร (ภาษาไทย) : หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
(หลักสูตรนานาชาติ)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Bioinformatics and Systems Biology
(International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ)
: Master of Science (Bioinformatics and Systems Biology)
: วท.ม. (ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ)
: M.Sc. (Bioinformatics and Systems Biology)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
38 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริ ญญาโท
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ รวมทั้งเอกสารและตาราภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
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เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559 กาหนดเปิ ดสอนเดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2559
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 (นัดพิเศษ)
เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 203
เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ในปี พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจยั /นักวิชาการด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
8.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านชีวสารสนเทศและ/หรื อชีววิทยาระบบ
8.3 นักพัฒนาโปรแกรม/เว็บไซต์ดา้ นชีวสารสนเทศและ/หรื อชีววิทยาระบบ
8.4 ผูจ้ ดั การซอฟต์แวร์ดา้ นชีวสารสนเทศและ/หรื อชีววิทยาระบบ
8.5 ผูต้ รวจสอบงานคอมพิวเตอร์ดา้ นชีวสารสนเทศและ/หรื อชีววิทยาระบบ
8.6 ผูป้ ระกอบการ/เจ้าของธุรกิจทางชีวสารสนเทศและ/หรื อชีววิทยาระบบ
8.7 ที่ปรึ กษาโครงการหรื อธุรกิจด้านชีวสารสนเทศและ/หรื อชีววิทยาระบบ
8.8 นักวิเคราะห์โครงการวิจยั ด้านชีวสารสนเทศและ/หรื อชีววิทยาระบบ
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9. ชื่อ สกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุ ดถึงระดับปริญญาตรี),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จการศึกษา (ปี ทีส่ าเร็จ
การศึกษา)
1. ผศ.ดร. มารศรี เรื องจิตชัชวาลย์
- Ph.D. (Biotechnology), Osaka University, Japan (1995)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2529)
- วท.บ. (สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2523)
2. ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ กัลปณุลกั ษณ์ - Ph.D. (Systems Biology), School of Informatics, University of
Edinburgh, U.K. (2009)
- วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2546)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2544)
3. ผศ.ดร. ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์ - Ph.D. (Genetics, Bioinformatics, and Computational Biology),
Virginia Tech, U.S.A. (2011)
- วท.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2548)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะทรั พ ยากรชี วภาพและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 การปฏิวตั ิจีโนมและการพัฒนาเทคโนโลยีในยุค
หลังจี โนมส่ งผลให้มี ก ารค้น พบข้อมู ลทางชี ว วิท ยามากมายอย่างที่ ไม่ เคยมี ม าก่ อน นับ ตั้งแต่ ม นุ ษ ย์ได้เริ่ ม
ทาการศึกษาชี ววิทยาของสิ่ งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางด้านชี ววิทยาโมเลกุลและอณู พนั ธุ ศาสตร์ ใน
ระดับจีโนมของมนุ ษย์ และสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นสาเหตุของการก่อโรคและที่มีความสาคัญทางการแพทย์
เกษตรกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ข้อมูลจีโนมของแบคทีเรี ย Helicobacter pyroli ยีสต์ และข้าว เป็ นต้น
รวมถึงข้อมูลการแสดงออกของยีนในลักษณะต่าง ๆ เช่ นข้อมูลดี เอ็นเอไมโครอะเรย์ (DNA microarray data)
ข้อมูลปฏิ สัมพัน ธ์ระหว่างโปรตีนและระหว่างดี เอ็นเอ (protein-protein interaction/protein-DNA interaction)
และข้อมูลความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างมนุษย์ (human SNPs) ข้อมูลต่าง ๆ มากมายทางชีววิทยาที่มนุษย์
ได้คน้ พบเหล่านี้ ได้มีการรวบรวม จัดเก็บ จาลอง วิเคราะห์ และประมวลอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยเทคโนโลยี
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ชั้น สู ง ทางวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ท าให้ เกิ ด ศาสตร์ ใ หม่ 2 แขนงคื อ ชี ว สารสนเทศและชี ว วิ ท ยาระบบ
(Bioinformatics and Systems biology) ที่สามารถใช้เพื่อศึกษาให้เกิดความเข้าใจในชีววิทยาในยุคปฏิวตั ิจีโนมนี้
เกิดความรู ้ใหม่ทางด้านชี ววิทยา มีการตั้งสมมุติฐานและทฤษฎีใหม่ที่ต่างไปจากการศึกษาแบบดั้งเดิม ข้อมูล
และความรู ้ที่มีการค้นพบใหม่เหล่านี้นามาสู่การปฏิวตั ิการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์
และวิทยาศาสตร์ การเกษตรและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมาก ส่ งผลให้มีการค้นพบแนวทางใหม่ในการศึกษา
กระบวนการก่อโรค การค้นหายาใหม่ การออกแบบยาและการรักษาโรคที่เฉพาะเจาะจงและแม่นยา นอกจากนี้
ยัง มี ค วามส าคัญ และส่ ง ผลกระทบต่ อ การปรั บ ปรุ ง สายพัน ธุ์ พื ช และสั ต ว์เศรษฐกิ จ รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อ มอย่างยัง่ ยืน และยังท าให้เกิ ด แนวความคิ ด ใหม่ ในการพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ขนาดนาโนเพื่ อ ใช้ท าง
การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม การรักษาและปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งที่มีการขานรับจากอุตสาหกรรม
ต่างๆ ทุกแขนง นักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู ้ ความสามารถและทักษะด้านนี้เป็ นที่ตอ้ งการอย่างมาก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
หลักสู ตรฯ ได้มีการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบมา
เป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี แล้ว บุคลากรที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรนี้ มีการกระจายทางานในทุกภาคส่ วนทั้ง
หน่ วยงานวิจยั /สถาบัน การศึ กษาภาครั ฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึ กษาต่อระดับ
ปริ ญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่โดยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ อย่างไรก็
ตาม พบว่ายังมีการขาดแคลนบุคลากรในสาขาดังกล่าวนี้ อยู่มาก อีกทั้งสาหรับประเทศไทยยังมีหน่ วยงานที่
ด าเนิ น การผลิ ต และพัฒ นาบุ ค ลากรทางด้านนี้ อยู่ไม่ ม ากนัก ความต้อ งการบุ ค ลากรในศาสตร์ น้ ี ยังมี ท้ ังใน
สถาบันการศึกษาและหน่ วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่ น สถาบันการวิจยั ทางการแพทย์
เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตยา และอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นต้น
จึงมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องมีการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสามารถสู งทางด้านชีวสารสนเทศ
และชีววิทยาระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งเห็นได้จากการ
ประกาศรับสมัครผูม้ ีความรู ้ความสามารถในศาสตร์น้ ีจานวนมากและให้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ความก้าวหน้าทางวิทยาการในการได้มาซึ่ งข้อมูลทางชี ววิทยาในรู ปแบบที่ ห ลากหลายและมีการ
เปลี่ ย นแปลงอย่างก้าวกระโดดดังที่ ก ล่ าวข้างต้น ใน 11.1 นั้น ประเทศไทยจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถเพื่อศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาวิทยาการให้มีความก้าวหน้าทันกับการพัฒนาของนานาประเทศทัว่
โลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตระหนักถึงความจาเป็ นที่ประเทศจะต้ องเร่ งผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีทกั ษะและความชานาญทางด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบนี้ โดยด่วน จึงได้พฒั นาหลักสู ตร
ชีวสารสนเทศฯ ที่นบั หลักสู ตรแรกของประเทศไทย ซึ่ งปั จจุบนั หลักสู ตรนี้ ได้ดาเนิ นการมากว่า 10 ปี แล้ว และ
หลัก สู ต รได้รับ การพัฒ นาและปรั บ ปรุ งอย่างต่ อเนื่ อ ง โดยมี ก ารพัฒ นาในเชิ งรุ ก อย่างมี ศ ัก ยภาพ สามารถ
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ปรับเปลี่ยนได้ตามพัฒนาการของศาสตร์น้ ี หลักสูตรนี้เป็ นหลักสู ตรนานาชาติ ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มี
ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี ผลผลิตของหลักสู ตรมีความเป็ นสากล ดังเห็ นได้จากบุคลากรที่จบการศึกษาจาก
หลักสู ตรที่ผ่านมาสามารถปฏิบตั ิงานหรื อศึกษาวิจยั ต่อกับกลุ่มวิจยั หรื อสถาบันทั้งระดับชาติและนานาชาติได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ/ประสิ ทธิ ผล จึงเป็ นการตอบสนองความต้องการเร่ งด่วนของประเทศไทย และของนานา
ประเทศ ในการนาศาสตร์ ดา้ นชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบมาใช้เป็ นเครื่ องมือและกลยุทธ์ของการพัฒนา
องค์ความรู ้ต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจของระดับประเทศให้ยงั่ ยืน สามารถส่ งผลให้แข่งขันกับนานาชาติได้
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลัก สู ต รชี ว สารสนเทศและชี ว วิ ท ยาเชิ งระบบได้รับ การพัฒ นาให้ ส อดคล้อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็ นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ เรี ยนรู ้ โดยปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสานึ กในการใฝ่ เรี ยนรู ้ สามารถ
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิตตั้งแต่เป็ นนักศึกษาจนสาเร็ จไปเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
นอกจากนี้ ยงั สนับสนุนคณาจารย์และนักวิจยั ให้แสวงหาความรู ้และประสบการณ์อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ทนั ต่อ
พลวัต ของโลก หลัก สู ต รยังมี ก ารพัฒ นาเพื่ อ สนับ สนุ น วิ สั ย ทัศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ด้านความเป็ นเลิ ศ ทาง
เทคโนโลยีและการวิจยั โดยมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นการด้านการวิจยั และพัฒนาและเลือกใช้ให้ชีวสารสนเทศและ
ชีววิทยาเชิงระบบ ให้เหมาะกับบริ บททางเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อสร้างความเจริ ญทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของไทยให้มีความก้าวหน้าทันกับนานาอารยประเทศ และมีความสอดคล้องกับการพัฒนาของ
สังคมไทย
13. ความสั มพันธ์ กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้
บริ การคณะ/ภาควิชาอื่น หรื อต้องเรี ยนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
วิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสู ตรเทคโนโลยีชีวภาพ โดยคณะทรัพ ยากรชี วภาพและเทคโนโลยี
หลัก สู ต รวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ โดยคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมชี ว ภาพ โดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรซึ่ งมีประธานหลักสู ตรเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักโดยทางาน
ประสานกับคณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1.

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรนี้พฒั นาขึ้นโดยการประสานความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทักษะที่
แข็งแกร่ งของคณาจารย์และนักวิจยั จากคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าด้วยกัน เพื่ อจัดท าหลัก สู ตรชี วสารสนเทศและชี ววิท ยาระบบ ให้เป็ นหลัก สู ตรที่ มี ความสมดุ ลระหว่าง
ชี ววิทยาระบบ ศาสตร์ ทางด้านโอมิ คส์ (Omics) ซึ่ งครอบคลุมทั้งระดับจี โนม (Genomics) ทรานสคริ ปโตม
(Transcriptomics) โปรตีโอม (Proteomics) และเมตาโบโลม(Metabolomics) เป็ นต้น และวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดยการใช้การกระตุน้ การเรี ยนรู ้ผ่านการทาโครงการแบบบูรณาการ เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ลึกซึ้ งภาคทฤษฎี
และได้รับการฝึ กทักษะให้เข้มแข็ง ซึ่ งในการฝึ กทักษะนี้ นกั ศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกและสร้างความสามารถใน
การแก้ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น จริ งทั้งในประเทศและต่ างประเทศ โดยนักศึ ก ษาจะได้รับ การฝึ กจากผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
ห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานต่ างๆที่ มี ก ารใช้ชี ว สารสนเทศและชี ว วิท ยาระบบ ซึ่ งเมื่ อจบการศึ ก ษาแล้ว
นักศึกษาจะมีความสามารถและความพร้อมที่ จะเข้าไปร่ วมทางานกับกลุ่มงานและกลุ่มวิจยั ต่างๆ ที่ตอ้ งการใช้
เทคโนโลยีชีวสารสนเทศชี ววิทยาระบบได้ทนั ที เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญ
สอดคล้องกับ การพัฒ นางานวิจยั ในยุคหลังจี โนมที่ มีม ากยิ่งขึ้ น เพื่ อการพัฒ นาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตรและการแพทย์ ซึ่ งปั จจุบนั ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบกาลังเป็ นเทคโนโลยีที่มีการขานรับจาก
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทุ ก แขนง และนัก วิทยาศาสตร์ ที่มีทกั ษะทางด้านนี้ กาลังเป็ นที่ ตอ้ งการอย่างมากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
1.2 ความสาคัญ
ความก้าวหน้าทางวิท ยาการในการได้มาซึ่ งข้อมูลทางชี ว วิท ยาในรู ป แบบที่ ห ลากหลายและมี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จึงจาเป็ นที่ประเทศไทยต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านชีวสารสนเทศ
และชี ววิทยาระบบ เพื่อทาการรวบรวม จัดเก็บ จาลอง วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้
ค้น พบความรู ้ ห รื อ ปรากฏการณ์ ใ หม่ ซึ่ งน ามาสู่ ก ารปฏิ ว ัติ ก ารศึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพอย่างมากมาย ส่ งผลให้มีการค้นพบแนวทางใหม่ในการศึกษากระบวนการก่ อโรค การ
ค้นหายาใหม่ การออกแบบยาและการรักษาโรคที่เฉพาะเจาะจงและแม่นยา นอกจากนี้ ยงั มีความสาคัญและ
ส่ งผลกระทบต่ อ การปรั บ ปรุ งสายพัน ธุ์ พื ช และสั ต ว์เศรษฐกิ จ รวมถึ งการอนุ รัก ษ์สิ่ งแวดล้อ มอย่างยัง่ ยืน
คณะทรั พ ยากรชี วภาพและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึ งความจาเป็ นนี้ จึ งได้
ร่ วมกันจัดทาหลักสู ตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบขึ้นรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนให้ทนั สมัยเพื่อสนับสนุ น
การสร้างบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์น้ ี
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1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ก. เพื่อผลิตบัณ ฑิ ตที่ มีความรู ้ในทฤษฎี และทักษะการปฏิบตั ิทางชี วสารสนเทศและชี ววิทยาระบบ เพื่อ
ออกแบบและสร้ างระบบงานประยุก ต์ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาหรื อ ค้น พบองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ท างชี ว วิ ท ยา ทาง
การแพทย์ ทางเภสัช ทางการเกษตร และทางชีวภาพอื่น ๆ ได้
ข. เพื่อส่ งเสริ มการพัฒ นาบุ คลากรทั้งจากหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน โดยเน้น การใช้ความรู ้ ทางด้าน
ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบมาประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสม
ค. เพื่อสนับสนุ นการทาผลงานวิจยั ที่ใช้ความรู ้ ทักษะ หรื อสร้ างองค์ความรู ้ใหม่ ด้านชีวสารสนเทศ และ/
หรื อชีววิทยาระบบที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการอย่างเร่ งด่วน
ของประเทศและโลก
1.4 ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร
PLO1: สามารถทางานร่ วมกันเป็ นทีมแบบพหุสาขาโดยใช้ความรู ้ความสามารถแบบสหวิทยาการ
(Biological science, Computer science and other related disciplines)
Sub PLO1: 1A สามารถทางานร่ วมกันเป็ นทีมแบบพหุสาขา
1B มีความรู ้แบบสหวิทยาการ
1C สามารถสื่ อสารและถ่ายทอดข้อมูล ความรู ้ แนวความคิดอย่างเป็ นระบบ
และมีประสิ ทธิภาพ
PLO2: สามารถประยุกต์ใช้ และ/หรื อสร้างเครื่ องมือ (software tool) ชีวสารสนเทศในการวิเคราะห์
จัดเก็บ บริ หารจัดการข้อมูลทางชีววิทยาเพื่อสร้างองค์ความรู ้หรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
PLO3: สามารถคิด อภิปรายและสร้างผลงานวิจยั ชีวสารสนเทศ/ชีววิทยาระบบทั้งในเชิงวิชาการ
งานวิจยั ในทุกระดับได้อย่างเป็ นระบบ
Sub PLO3: 3A สามารถเข้าใจ คิด อภิปรายงานด้านชีวสารสนเทศ/ชีววิทยาระบบ
3B สามารถคิด อภิปราย และ/หรื อสร้างผลงานวิจยั ด้านชีวสารสนเทศ/
ชีววิทยาระบบทุกระดับได้อย่างเป็ นระบบ
PLO4: มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีวินยั และความรับผิดชอบ
รวมถึงมีความสานึกในการให้ความเคารพต่อเกียรติและสิ ทธิของผูอ้ ื่น
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2.

แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
การเปลีย่ นแปลง
- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ - ติ ด ตามประเมิ น หลัก สู ตรอย่ า ง - หลัก สู ตรผ่านการอนุ ม ัติตามมาตรฐาน
ทั น ส มั ย มี คุ ณ ภ าพ และ สม่าเสมอตามมาตรฐานสกอ.
สกอ.
ม าต รฐ าน ต าม ที่ ส ก อ . - พัฒนาหลักสูตร โดยเปรี ยบเทียบ - จานวนนัก ศึ กษาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาจาก
ก าหนด และมี ม าตรฐาน กั บ ห ลั ก สู ต ร เดี ย ว กั น ห รื อ หลัก สู ต รที่ เข้าร่ ว มปฏิ บ ัติ งานในกลุ่ ม
ระดับสากล
ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยชั้นนา วิจยั ระดับสากลทั้งระดับชาติและระดับ
ในระดับสากล
นานาชาติ
- เชิ ญ ผู ้เชี่ ย วชาญทั้ง ภาครั ฐ และ - จานวนนักศึกษาที่ สาเร็ จการศึ กษาจาก
เอกชน ม ามี ส่ วน ร่ วม ใน การ หลัก สู ตรได้รับทุ น เพื่ อเข้าศึ ก ษาต่ อใน
พัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก
- รายงานผลการประเมิ น ความพึ งพอใจ
ในการใช้บ ัณ ฑิ ตของผูป้ ระกอบการมี
ความพึ ง พอใจในด้า นทัก ษะ ความรู ้
ความสามารถในการทางานโดยเฉลี่ยใน
ระดับดี
- ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ให้ - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน - รายงานผลการประเมิ น ความพึ งพอใจ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศาสตร์ ด้า นชี ว สารสนเทศและ ในการใช้บ ัณ ฑิ ตของผูป้ ระกอบการมี
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ชี ว วิ ท ยาระบบจากหน่ ว ยงาน/ ความพึ ง พอใจในด้า นทัก ษะ ความรู ้
เท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ค ว า ม สถาบันที่มีการดาเนินงานด้านนี้
ความสามารถในการทางานโดยเฉลี่ยใน
ต้องการของธุรกิจ
- ส า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ระดับดี
ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ ผู ้ ใ ช้
มหาบัณ ฑิ ต ด้านชี ว สารสนเทศ
และชี ววิท ยาระบบโดยการออก
แบบสอบถาม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อนเพื่อการเรี ยนวิชาปรับพื้นฐาน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การพิจารณาของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน - เวลาราชการปฏิบตั ิ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
(1) ต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่าระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีคะแนนสะสม
เฉลี่ยสูงกว่า 2.75 หรื อขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
(2) ผ่านการคัดเลือก โดยให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 15
15.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาความเหมาะสมของผูส้ มัครโดยการสอบข้อเขียนและ/หรื อสอบ
สัมภาษณ์ หรื อวิธีการอื่นใดที่ภาควิชาเห็นสมควรและคณะให้ความเห็นชอบ
15.2 ในกรณี ที่ผสู ้ มัครกาลังรอผลการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาตรี การรับเข้าศึกษาจะมี
ผลสมบูรณ์ เมื่ อผูส้ มัครได้ส่งหลักฐานการสาเร็ จการศึกษาตามที่ ระบุไว้ในคุณ สมบัติของ
ผูส้ มัครให้แก่มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กาหนด
15.3 ผูเ้ ข้าศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาจะเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิ นหนึ่ งสาขาวิชาในเวลา
เดียวกันไม่ได้
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
 นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ไม่อยูใ่ นกลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์ ขาดทักษะและ
ความรู ้พ้นื ฐานและทักษะในการเขียนโปรแกรม
 นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ไม่อยูใ่ นกลุ่มสาขาชีววิทยา ขาดความรู ้พ้ืนฐาน
ด้านชีววิทยา
 นักศึกษาแรกเข้าขาดทักษะในการเรี ยนรู ้แบบ Problem-based learning
 นักศึกษาแรกเข้าขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
จัดสอนวิชาพื้นฐานเพิม่ เติมเพื่อปรับพื้นฐาน ในวิชาดังนี้
 จุลชีววิทยาและชีวเคมี (Microbiology and Biochemistry) 3 หน่วยกิต
 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals) 3 หน่วยกิต
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ธึม (Data Structures and Algorithms) 3 หน่วยกิต
 จัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ เช่น การเรี ยนรู ้ในการแก้ปัญหาจาก
โจทย์จริ งผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการต่าง ๆ
 จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มเติมในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2559-2563
2559
2560
2561
2562
2563
ชั้นปี ที่ 1
15
15
15
15
15
75
ชั้นปี ที่ 2
15
15
15
15
66
รวม
15
30
30
30
30
141
คาดว่าที่จะจบการศึกษา
15
15
15
15
28
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่ วย : บาท)
อัตราค่ าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา (บาท)
ปี การศึกษา (บาท)
1. ค่าบารุ งการศึกษา
12,000
24,000
2. ค่าลงทะเบียน
(วิชาเรี ยน 1,000 บาท/หน่วยกิต)
13,000
26,000
(วิทยานิพนธ์ 2,000 บาท/หน่วยกิต)
12,000
24,000
ค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร โดยประมาณ
98,000 บาท/คน*
รายละเอียดรายรับ
(หน่ วย: บาท)
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา
รวมรายรับ

2559*
504,000
390,000
144,000
1,000,000
2,038,000

ปี งบประมาณ
2560
2561
2562
720,000
720,000
720,000
390,000
390,000
390,000
360,000
360,000
360,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
2,470,000 2,470,000 2,470,000

2563
720,000
390,000
360,000
1,000,000
2,470,000
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2.6.2. งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย : ล้าน)
หมวดเงิน

2560

2561

ปี งบประมาณ
2562

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2,815,196 2,984,108
3,163,154
เงินเดือน
2,513,568 2,664,382
2,824,245
สวัสดิการ 12%
301,628
319,726
338,909
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1,301,400 1,449,000
1,449,000
2.1 ค่าตอบแทน
20,400
51,000
51,000
2.2 ค่าใช้สอย
84,000
120,000
120,000
2.3 ค่าวัสดุ
84,000
120,000
120,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
105,000
150,000
150,000
2.5 ทุนการศึกษา
1,008,000 1,008,000
1,008,000
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
520,800
744,000
744,000
รวม (ก)
4,637,396 5,177,108
5,356,154
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
4,637,396 5,177,108
5,356,154
จานวนนักศึกษา *
21
30
30
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
220,828
172,570
178,538
*หมายเหตุ ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา 189,675 บาทต่ อปี
ทั้งนี้ อัตราค่ าเล่าเรียนให้ ขนึ้ อยู่กบั ประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ ละปี การศึกษา

2563

2564

3,352,944
2,993,700
359,244
1,449,000
51,000
120,000
120,000
150,000
1,008,000
744,000
5,545,944

3,554,120
3,173,322
380,799
1,449,000
51,000
120,000
120,000
150,000
1,008,000
744,000
5,747,120

5,545,944

5,747,120

30

30

184,865

191,571

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน Problem-based Learning
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2547 ข้อ 18.2 การลงทะเบี ยนข้ามสถาบัน และข้อ 28 การเที ยบโอนรายวิชา ในระเบี ยบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ข้อ 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน
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18.2.1 นักศึ ก ษาจะขอลงทะเบี ยนเรี ยน ณ สถาบัน การศึ ก ษาอื่ น ได้ต่อเมื่ อได้รับความเห็ น ชอบจาก
ภาควิชา และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไม่ได้เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปี
การศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่างๆ
(2) รายวิชาที่สถาบันอื่นเปิ ดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้กบั รายวิชาในหลักสูตร
(3) รายวิชาที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาหรื อการทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษา
18.2.2 ให้นาหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบัน
ไปเป็ นส่ วนหนึ่งของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นกั ศึกษาศึกษาอยู่
18.2.3 นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบันนั้นๆ กาหนด
และข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา
28.1 สาหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
28.1.1 เป็ นรายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าในหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ าที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
28.1.2 เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้ อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของรายวิชาหรื อ
กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
28.1.3 เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B หรื อแต้มระดับคะแนน 3.00 หรื อ
เทียบเท่า หรื อได้ระดับ S
28.1.4 นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต วิ ท ยานิ พนธ์ ห รื อการค้น คว้า อิ ส ระได้ โดย
นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่ตามหลักสูตรกาหนด
28.1.5 การเทียบโอนรายวิชาให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรที่
โอน
28.1.6 รายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นาหน่ วยกิตมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย แต่
การนับหน่วยกิตเพื่อสาเร็ จการศึกษาให้นบั หน่วยกิตที่เทียบโอนมาด้วย
28.1.7 นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่ งปี การศึกษาและลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชา หรื อทาวิทยานิพนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
28.1.8 สาหรับหลักสู ตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิ นกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่
ได้รับอนุญาตให้มีนกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเพื่อให้ทนั สมัยและเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาต้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
17 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. การค้นคว้าอิสระ
ง. การฝึ กงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ

17 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษ
ไม่ นับหน่ วยกิต
LNG 601 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ
3(2-2-9) S/U
Foundation English for International Programs
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรี ยนวิชา LNG 601 หรื อได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ระดับคะแนน
การทดสอบภาษาอังกฤษ และ เงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
หมวดวิชาปรับพืน้ ฐาน
BIF 510 จุลชีววิทยาและชีวเคมี
Microbiology and Biochemistry
BIF 511 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
Programming Fundamentals
BIF 521 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
Data Structures and Algorithms

ไม่ นับหน่ วยกิต
3 (3-0-9)
3 (2-2-9)
3 (3-0-9)
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ก. หมวดวิชาบังคับ
BIF 512 ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology
BIF 612 ชีวเคมีโมเลกุล
Molecular Biochemistry
BIF 621 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพันธุกรรม
Sequence Analysis and Annotation
BIF 622 เทคนิคการทดลองในชีววิทยาโมเลกุล
Experimental Techniques in Molecular Biology
BIF 633 การทาเหมืองข้อมูลทางชีวสารสนเทศ
Data Mining for Bioinformatics
BIF 692 สัมมนาทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 1
Seminar in Bioinformatics and Systems Biology I
BIF 694 สัมมนาทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 2
Seminar in Bioinformatics and Systems Biology II

17 หน่ วยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (2-2-9)
3 (3-0-9)
1 (0-2-3)
1 (0-2-3)

ข. หมวดวิชาเลือก
9 หน่ วยกิต
กลุ่มวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
BIF 614 วิวฒั นาการในระดับโมเลกุล
3 (3-0-9)
Molecular Evolution
BIF 632 การออกแบบและการค้นหายาใหม่
3 (3-0-9)
Drug Design and Discovery
BIF 634 หน้าที่ของจีโนมและจีโนมเปรี ยบเทียบ
3 (3-0-9)
Functional and Comparative Genomics
BIF 652 วิธีการทางสถิติสาหรับชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
3 (9-0-3)
Statistical Methods for Bioinformatics and Systems Biology
BIF 662 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 1
Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology I
BIF 664 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 2
Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology II
BIF 666 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 3
Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology III

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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BIF 674 การจาลองระบบสโทแคสติกสาหรับชีววิทยาระบบ
3 (3-0-9)
Stochastic Modeling for Systems Biology
BIF 676 การสร้างแบบจาลองของพืชเพื่อการเกษตรกรรมอย่างชาญฉลาด 3 (3-0-9)
Plant and Crop Modeling for Smart Farming
BIF 772 ชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมตาโบลิค
3 (3-0-9)
Systems Biology and Metabolic Engineering
กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์
BIF 631 ระบบฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศ
Database Systems for Bioinformatics
BIF 641 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
BIF 651 การประมวลผลอย่างชาญฉลาดสาหรับชีวสารสนเทศ
Computational Intelligence for Bioinformatics
BIF 677 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 4
Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology IV
BIF 679 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 5
Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology V
ค. วิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
สาหรับแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
BIF 696 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ อง
Special Research Study
สาหรับแผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
BIF 698 วิทยานิพนธ์
Thesis
ง.การฝึ กงานเพือ่ สร้ างความเชี่ยวชาญ (สาหรับแผน ข)
BIF 699 การฝึ กงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ
Internship

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต (S/U)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต)
วิชาปรับพื้นฐาน*:
BIF 510 จุลชีววิทยาและชีวเคมี
(Microbiology and Biochemistry)
BIF 511 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)
BIF 521 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
(Data Structures and Algorithms)
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
BIF 512 ชีววิทยาโมเลกุล
(Molecular Biology)
BIF 622 เทคนิคการทดลองในชีววิทยาโมเลกุล
(Experimental Techniques in Molecular Biology)
BIF 633 การทาเหมืองข้อมูลทางชีวสารสนเทศ
(Data Mining for Bioinformatics)
BIF xxx วิชาเลือก**
BIF 692 วิชาสัมมนาทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 1
(Seminar in Bioinformatics and Systems Biology I)
รวม
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
BIF 612 ชีวเคมีโมเลกุล
(Molecular Biochemistry)
BIF 621 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพันธุกรรม
(Sequence Analysis and Annotation)
BIF xxx วิชาเลือก**
BIF xxx วิชาเลือก**
BIF 694 วิชาสัมมนาทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 2
(Seminar in Bioinformatics and Systems Biology II)
รวม
ชัว่ โมง/สัปดาห์

3 (3-0-9)
3 (2-2-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (2-2-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (0-2-3)
13 (11-4-39)
= 54
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (0-2-3)
13 (12-2-39)
= 53
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ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
BIF 698 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

6 (0-12-24)
รวม
ชัว่ โมง/สัปดาห์

6 (0-12-24)
= 36

ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
BIF 698 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

6 (0-12-24)
รวม
ชัว่ โมง/สัปดาห์

3.1.4.2 แผน ข (การค้ นคว้าอิสระ 6 หน่ วยกิต)
วิชาปรับพื้นฐาน*:
BIF 510 จุลชีววิทยาและชีวเคมี
(Microbiology and Biochemistry)
BIF 511 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)
BIF 521 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
(Data Structures and Algorithms)
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
BIF 512 ชีววิทยาโมเลกุล
(Molecular Biology)
BIF 622 เทคนิคการทดลองในชีววิทยาโมเลกุล
(Experimental Techniques in Molecular Biology)
BIF 633 การทาเหมืองข้อมูลทางชีวสารสนเทศ
(Data Mining for Bioinformatics)
BIF xxx วิชาเลือก**
BIF 692 วิชาสัมมนาทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 1
(Seminar in Bioinformatics and Systems Biology I)
รวม
ชัว่ โมง/สัปดาห์

6 (0-12-24)
= 36

3 (3-0-9)
3 (2-2-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (2-2-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (0-2-3)
13 (11-4-39)
= 54
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ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
BIF 612 ชีวเคมีโมเลกุล
(Molecular Biochemistry)
BIF 621 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพันธุกรรม
(Sequence Analysis and Annotation)
BIF xxx วิชาเลือก**
BIF xxx วิชาเลือก**
BIF 694 วิชาสัมมนาทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 2
(Seminar in Bioinformatics and Systems Biology II)
รวม
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
BIF 696 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ อง
(Special Research Study)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (0-2-3)
13 (12-2-39)
= 53
6 (0-12-24)

รวม
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
BIF 699 การฝึ กงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ
(Internship)

6 (0-12-24)
= 36
6 (0-12-24)

รวม
ชัว่ โมง/สัปดาห์

6 (0-12-24)
= 36

หมายเหตุ : * วิชาปรั บพื้น ฐานที่ นักศึ กษาต้องลงทะเบี ยน ขึ้น กับดุ ลยพินิ จของกรรมการหลักสู ตร ซึ่ ง
พิจารณาจากพื้นฐานการศึกษาของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
** วิ ช าเลื อ กให้เลื อ กจากวิ ช าที่ เปิ ดสอนในหลักสู ต รหรื อวิ ช าเลื อ กอื่ น โดยความเห็ น ชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องควรเลือกวิชา
ในกลุ่ ม วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งน้ อ ย 6 หน่ ว ยกิ ต และนั ก ศึ ก ษาที่ มี พ้ื น ฐานวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้องควรเลือกวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
*** นักศึกษาเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากการเรี ยนในชั้นเรี ยนและการนาเสนอผลงานเป็ น
ภาษาอัง กฤษ และ/หรื อ เรี ย นเพิ่ ม เติ ม จากที่ ห ลัก สู ต รจัด ให้ น อกเวลาเรี ย นปกติ โดยก่ อ นจบ
การศึกษานักศึกษาต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานเทียบเท่า TOEFL อย่าง
น้อยเท่ากับ 500 คะแนน
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3.2 ชื่อ ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
ชื่อ-นามสกุล
2558 2559 2560 2561 2562
1. รศ.ดร. สุ ภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ - ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 9
9
9
9
9
ประเทศไทย (2534)
- วท.ม. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2522)
- วท.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2518)
2. ผศ.ดร. มารศรี เรื องจิตชัชวาลย์ - Ph.D., Engineering (Biotechnology), 9
9
9
9
9
Osaka University, Japan (1995)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2529)
- วท.บ. (สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2523)
3. ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ กัลปณุลกั ษณ์ - Ph.D. (Systems Biology), School of
12
12
12
12
12
Informatics, University of Edinburgh,
U.K. (2009)
- วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2546)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2544)
4. ผ.ศ.ดร. ตรี นุช สายทอง
- Ph.D. (Plant Systems Biology),
12
12
12
12
12
University of Edinburgh, U.K. (2005)
- วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2543)
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
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คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2539)
5. ผศ.ดร.ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์ - Ph.D. (Genetics, Bioinformatics, and
Computational Biology), Virginia
Tech, U.S.A. (2011)
- วท.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2548)
6. ดร.กานต์ธิดา กุศลมโน
- Ph.D. (Bioinformatics), LeopoldFranzens-University Innsbruck,
Innsbruck, Austria (Distinction)
(2011)
- วท.ม. (ชีวสารสนเทศ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2550)
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ),
มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย
(2547)
7 .ดร.วีรยุทธ กิตติโชติรัตน์
- Ph.D. (Microbiology), University of
Washington, U.S.A. (2011)
- วท.ม. (ชีวสารสนเทศ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2548)
- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ประเทศ
ไทย (2546)
8. ดร.ศวรรณี สุ ธีร์วรพงศ์
- Ph.D. (Biological Sciences), Tokyo
Institute of Technology, Japan
(2012)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2
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คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
-

-

9. รศ.ดร. อัศวิน มีชยั

-

-

-

10. ดร.อุมาพร สุ ภสิ ทธิเมธี

-

-

-

11. Assoc.Prof.Dr. Jonathan Hoyin
Chan

-

-

วท.ม. (ชีวสารสนเทศ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2549)
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์),
มหาวิทยาลัยมหิ ดล, ประเทศไทย
(2547)
Ph.D. (Chemical Engineering),
University of California, U.S.A.
(1999)
วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิ ดล,
ประเทศไทย (2536)
วท.บ. (ชีววิทยา),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
(2533)
ปร ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2551)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2548)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2545)
Ph.D. (Chemical Engineering),
University of Toronto, Canada
(1995)
M.A.Sc. (Chemical Engineering),
University of Toronto, Canada
(1986)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

6

6

6

6

6
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คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
-

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

B.A.Sc. (Engineering Science),
University of Toronto, Canada
(1984)

12. ผศ.ดร. ชาคริ ดา นุกลู กิจ

- Ph.D. (Computer Science), University
of Alabama, U.S.A. (2001)
- M.Sc. (Computer Science), Vanderbilt
University, U.S.A. (1995)
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
(2535)

6

6

6

6

6

13. ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

-

Ph.D. (Computer Science), The
Graduate Center, City University of
New York (CUNY), U.S.A. (2006)
M.Phil. (Computer Science), The
Graduate Center, City University of
New York (CUNY), U.S.A. (2002)
M.S. (Computer Engineering),
Manhattan College, NY, U.S.A.
(1996)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2537)

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

-

-

-

14. ผศ.ดร.เกรี ยงไกร ปอแก้ว

- Ph.D. (Computer Science), University
of Illinois, U.S.A. (2000)
- M.Sc. (Computer Science), University
of Illinois, U.S.A. (1996)
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ประเทศไทย
(2533)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
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ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

มหาวิทยาลัยมหิ ดล, ประเทศไทย
(2531)

3.2.2 อาจารย์ ประจา
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

1. ผศ.ดร. กนกวรรณ พุม่ พุทรา - Ph.D. (Biochemistry), University of
Kent, U.K. (1995)
- วท.บ. (เทคนิ คการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
(2532)
2. ดร.ทวีรัตน์ วิจิตรสุ นทรกุล - Ph.D. (Biotechnology), University of
Westminster, U.K. (1996)
- วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิ ดล,
ประเทศไทย (2530)
- วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2530)
3.ดร.เยาวลักษณ์
- Ph.D. (Clinical Medicine: Immunology),
มะปราง รสหอม
University of Oxford, U.K. (2010)
- วท.ม. (อนุพน
ั ธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิ ดล,
ประเทศไทย (2546)
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ประเทศไทย (2544)
4. รศ.ดร.วิวฒั น์
- Ph.D. (Technische Chemie), Universitat
เรื องเลิศปัญญากุล
Hannover, Germany (1996)
- M.Eng. (Fermentation Technology),
Osaka University, Japan (1992)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562
9
9
9
9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

24

ชื่อ-นามสกุล

5. นางวารุ ณี แก้วงาม

6. นายธนาวุธ ศรี สุข

7. นางสาวสมคิด บุญมี

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
- B.Eng. (Fermentation Technology),
Osaka University, Japan (1990)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2548)
-วท.บ. (คณิ ตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิ ดล,
ประเทศไทย (2546)
- วท.ม. (ชีวสารสนเทศและชีววิทยา
ระบบ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2553)
-วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
(2550)
- วท.ม. (ชีวสารสนเทศฯ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2548)
- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร,

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

ประเทศไทย (2546)

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ชื่อ-นามสกุล
1. ดร. อภิรดี หงส์ทอง

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด(สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
- Ph.D. (Biology), University of North
Texas, U.S.A. (2542)
- M.S. (Bacteriology), University of
Wisconsin-Madisson, U.S.A. (2538)
- วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2535)

สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ห น่ วยป ฏิ บั ติ ก ารวิ จ ั ย และพั ฒ น า
วิศวกรรมชี วเคมี และโรงงานต้น แบบ
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ ณ สถาบัน
เครื อข่ า ยมห าวิ ท ยาลั ย เท คโน โลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
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ชื่อ-นามสกุล
2. ดร. กอบกุล เหล่าเท้ง

3. ดร. กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์

4. ศ.ดร. สุ ภา หารหนองบัว

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด(สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
- วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2542)
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์),
มหาวิทยาลัยมหิ ดล, ประเทศไทย (2533)

สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ห น่ วยป ฏิ บั ติ ก ารวิ จ ั ย และพั ฒ น า
วิศวกรรมชี วเคมี และโรงงานต้น แบบ
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ ณ สถาบัน
เครื อข่ า ยมห าวิ ท ยาลั ย เท คโน โลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

Ph.D. (Biotechnology), National
Institute for Basic Biology, Japan (2548)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2540)
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ),
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
(2536)
- Dr.rer.nat. (Physical Chemistry),
University of Innsbruck, Austria (2534)
- วท.ม. (เคมีเชิงฟิ สิ กส์) , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2531)
- วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2529)

ห น่ วยป ฏิ บั ติ ก ารวิ จ ั ย และพั ฒ น า
วิศวกรรมชี วเคมี และโรงงานต้น แบบ
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ ณ สถาบัน
เครื อข่ า ยมห าวิ ท ยาลั ย เท คโน โลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2543)
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, ประเทศไทย (2534)

กลุ่มวิจยั ชี ววิทยาระบบและชี วสารสน
เทศ ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารวิ จัย และพัฒ นา
วิศวกรรมชี วเคมี และโรงงานต้น แบบ
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ ณ สถาบัน
เครื อข่ า ยมห าวิ ท ยาลั ย เท คโน โลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ สานักงาน
พัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี

-

5. ดร.ชิเน ธามรงค์ธรรม

-

6. ดร. เวทชัย เปล่งวิทยา

-

Ph.D. (Food Science), North Carolina
State University, U.S.A. (2546)
- M.Sc. (Food Science), North Carolina

ภ าค วิ ช าเค มี ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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7. ดร. สิ ทธิโชค ตั้งภัสสรเรื อง

8. ดร. จิตติศกั ดิ์ เสนาจักร์

9. นายเตวิช วรปรี ดา

10. ดร. พีรดา พรหมมีเนตร

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด(สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
State University, U.S.A. (2542)
- M.Sc. (Clinical Chemistry), University
of Scranton, U.S.A. (2534)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การ
อาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2531)
- Ph.D. (Plant Molecular Biology),
University of Cambridge, U.K. (2547)
- B.A. (Biological Sciences), Brasenose
College, University of Oxford, U.K.
(2543)
- Ph.D. (Computer Science), Japan
Advance Institute of Science and
Technology, Japan (2551)
- M.Sc. (Computer Science), Japan
Advance Institute of Science and
Technology, Japan (2547)
- วศ.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2545)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2545)
- วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย (2543)
- Ph.D. (Plant Molecular Biochemistry),
Imperial College London, U.K. (2546)
- วท.ม. (อณูพนั ธุศาสตร์และพันธุ
วิศวกรรม), มหาวิทยาลัยมหิดล,

สถานที่ปฏิบตั ิงาน
แห่งชาติ

ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ สานักงาน
พัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ
ห น่ วยป ฏิ บั ติ ก ารวิ จ ั ย และพั ฒ น า
วิศวกรรมชี วเคมี และโรงงานต้น แบบ
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ ณ สถาบัน
เครื อข่ า ยมห าวิ ท ยาลั ย เท คโน โลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

ห น่ วยป ฏิ บั ติ ก ารวิ จ ั ย และพั ฒ น า
วิศวกรรมชี วเคมี และโรงงานต้น แบบ
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ ณ สถาบัน
เครื อข่ า ยมห าวิ ท ยาลั ย เท คโน โลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
ห น่ วยป ฏิ บั ติ ก ารวิ จ ั ย และพั ฒ น า
วิศวกรรมชี วเคมี และโรงงานต้น แบบ
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ ณ สถาบัน
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คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด(สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ประเทศไทย (2541)
- วท.บ (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ประเทศไทย (2538)
11. ดร. ธัญญดา รุ่ งโรจน์มงคล - ปร.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย (2550)
- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย (2544)
12. ดร. ประภาศิริ พงษ์ประยูร - Ph.D. (Biochemistry), University of
Oxford, U.K. (2553)
- M.Sc. (Bioinformatics), University of
Leeds, U.K. (2549)
- วท.ม. (เคมีเชิงฟิ สิ กส์),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
(2549)
- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2547)
13. ด ร. พั ช รี น ารถ ท รั พ ย์ - ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
อาภากร
ประเทศไทย (2549)
- วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2543)
14. ดร. วันอภินนั ต์ นาแว
- ปร.ด. (วิศวกรรมชีวภาพ),
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2557)
- วท.ม. (ชีวสารสนเทศ),
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2552)
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ),
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่,
ประเทศไทย (2549)
ชื่อ-นามสกุล

สถานที่ปฏิบตั ิงาน
เครื อข่ า ยมห าวิ ท ยาลั ย เท คโน โลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภ าค วิ ช าเค มี ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภ าค วิ ช าเค มี ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม/เพือ่ สร้ างความเชี่ยวชาญ (การฝึ กงาน)
นักศึกษาทุกคนจะได้รับโอกาสในการฝึ กฝนให้มีความรู ้ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงาน
อย่างแท้จริ ง (Internship) กับที มนัก วิจยั นักวิชาการ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในห้องปฏิ บตั ิ การวิจยั ในมหาวิทยาลัย
สถาบั น วิ จั ย ระดั บ ชาติ และ/ห รื อ นานาชาติ เช่ น ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารชี วสารสนเทศ (Bioinformatics)
ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ (ศช.) ซึ่งมีโจทย์งานวิจยั ที่มีการใช้เครื่ องมือและวิธีการทาง
ชีวสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การศึกษาการเปรี ยบเทียบจีโนม (Comparative Genomes) และ DNA Tandem Repeat
ของแบคทีเรี ยต่าง ๆ การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ/จีโนม (DNA/Genome) ของเชื้ อที่ก่อให้เกิดโรค เช่น โรคมาลาเรี ย
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ป้ ง ต ล อ ด จ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย Metabolic Modeling of Microbes ข อ ง ม จ ธ . แ ล ะ
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ สถาบัน วิ จ ัย Biopolis ประเทศสิ ง คโปร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี แ ห่ ง เดนมาร์ ก
มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม/เพือ่ สร้ างความเชี่ยวชาญ
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนาม/เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญของนักศึกษา มีดงั นี้
(1) ความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ ในการรวบรวม วิเคราะห์ และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางชีววิทยาระดับโอมิค (omics)
(2) ความรู ้ความเข้าใจในระดับโมเลกุลและกลไกการทางานของสิ่ งมีชีวิต
(3) การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ทฤษฎี ใหม่ กฎเกณฑ์ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
การแพทย์ เภสัชกรรม การเกษตร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
(4) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่ วมในทีมวิจยั ของหน่วยงานวิจยั ต่าง ๆ ได้ดี
(5) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้ดี
(6) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของ ชั้นปี ที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ตามข้อกาหนดในคู่มือการทางานวิจยั คณะทรัพยากรชี วภาพและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
นักศึกษาที่เลือกเรี ยน แผน ก 2 จะทาวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต เป็ นการทาวิจยั เชิงลึก ใช้เวลา 1
ปี ภายใต้ก ารดู แ ลของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและคณะกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทั้ง ทางด้า น
วิท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ (Biological Sciences) และทางด้านคอมพิ ว เตอร์ (Computer Sciences) ซึ่ งมี ท้ ังอาจารย์
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นั ก วิ จ ั ย ของมจธ. และ/หรื อหน่ วยงานเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ต่ า ง ๆ เช่ น ศู น ย์พ ั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ งชาติ (ศช.) ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ งชาติ (สวทช.)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
นักศึกษาที่เลือกเรี ยน แผน ข นักศึกษาจะทางานวิจยั 2 ส่ วน ซึ่งมักเป็ นโจทย์วิจยั ที่สามารถดาเนินการ
ในเวลา 1 ภาคการศึ ก ษา หรื อ 6 เดื อ น โดยส่ ว นแรกเป็ นการศึ ก ษาโครงการเฉพาะเรื่ อง (Special Research
Study) 6 หน่ วยกิ ต ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ในหลักสู ตร ซึ่ งเป็ นการทาโจทย์วิจยั ในหัวข้อที่ดาเนิ นการ
ภายในมหาวิทยาลัย และส่ วนที่ 2 นักศึกษาจะได้รับการฝึ กงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ (Internship) 6 หน่วยกิต
เป็ นการดาเนินการวิจยั ภายนอกมหาวิทยาลัยและใช้โจทย์วิจยั จริ ง ณ สถานที่ฝึกงานที่อยูท่ ้ งั ในและต่างประเทศ
ภายใต้การดูแลของนักวิจยั ในหน่วยงานที่ไปฝึ กปฏิบตั ิงาน
5.2 ผลการเรียนรู้
ในการทาวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์นกั ศึกษาจะได้รับการฝึ กฝนในการนาความรู ้ทางด้านชีวสารสนเทศและ
ชีววิทยาระบบที่ได้จากในห้องเรี ยนมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในโจทย์วิจยั สามารถพัฒนาเครื่ องมือที่เหมาะสมในการ
นามาใช้วิเคราะห์ หรื อแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถประมวลความคิด
อย่างเป็ นระบบ สามารถวิเคราะห์และหาคาตอบจากโจทย์วิจยั และสามารถอธิบายในเชิงลึกได้
ในการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ อง (Special Research Study) นักศึ กษาจะได้รับโจทย์วิจยั ที่ สามารถ
แก้ไขปั ญหาได้ภายในระยะเวลาอัน สั้น เช่ น การพัฒนาวิธีการหรื อเครื่ องมื อใหม่ๆ หรื อการทาการทดลอง
เบื้องต้นเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่ งสามารถนาไปต่อยอดในงานวิจยั อื่นที่มีผลกระทบที่สูงขึ้นต่อไป จากนั้น
นักศึกษาจะทาโจทย์วิจยั ใหม่จากสถานที่ฝึกปฏิบตั ิงาน ที่มีขอ้ ดี คือ เป็ นโจทย์วิจยั ที่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งเมื่อนักศึกษา
รับโจทย์วิจยั มาศึกษาค้นคว้าภายใต้การดูแลของนักวิจยั เจ้าของโจทย์ผลงานวิจยั จะถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริ ง โดยหลักสู ตรได้ดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้นกั ศึกษาไปฝึ กปฏิบตั ิงาน ณ สถาบันวิจยั ชั้นนาในประเทศ
เช่ น สวทช. และต่ างประเทศ เช่ น ประเทศสิ งคโปร์ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ไต้ห วัน จี น ญี่ ปุ่ น ออสเตรเลี ย เดนมาร์ ก
สกอตแลนด์ สวีเดน คานาดา และ สหรั ฐอเมริ กา เป็ นต้น หลังจากการฝึ กปฏิ บตั ิ งานเสร็ จสิ้ น หลักสู ตรจะ
ดาเนิ นการขอผลการประเมินและ/หรื อความคิดเห็ นของอาจารย์ที่ปรึ กษา/อาจารย์ นักวิจยั ผูด้ ูแล เพื่อติดตาม
คุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตร
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของชั้นปี ที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิ พนธ์ 12 หน่ วยกิ ต หรื อ โครงการเฉพาะเรื่ อง (Special Research Study) 6 หน่ วยกิ ต และการ
ฝึ กงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ (Internship) 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
จากการที่หลักสู ตรกาหนดให้นกั ศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรี ยนวิชาสัมมนา จานวน 2 รายวิชา (1 หน่วย
กิ ต /รายวิ ช า/ภาคการศึ ก ษา) คื อ BIF 692 Seminar in Bioinformatics and Systems Biology I และ BIF 694

30
Seminar in Bioinformatics and Systems Biology II ในปี การศึกษาที่ 1 ทาให้นกั ศึกษามีโอกาสค้นคว้าข้อมูลใน
หัวข้อที่นักศึกษาสนใจจากบทความวิจยั วิทยาศาสตร์ ในวารสารวิจยั นานาชาติต่าง ๆ และนามาเรี ยบเรี ยงเพื่อ
นาเสนอหน้าชั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่ งนักศึกษาได้ฝึกประมวลความรู ้และนาเสนอผลงานวิจยั มีความรู ้ในเชิง
กว้างในหัวข้อที่นักศึกษาเป็ นผูร้ ายงานและที่เพื่อนนักศึกษารายงาน ได้มีโอกาสคิด ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันระหว่างผูร้ ายงานและกลุ่มผูฟ้ ัง อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์จากการฟังการบรรยายจากวิทยากร
รับเชิญผูม้ ีประสบการณ์ในการวิจยั ด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ และศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ภาค
การศึกษา โดยเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญจากหน่ วยงานต่าง ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของหลักสู ตรฯ ทาให้นักศึกษาได้เพิ่มพูน
ประสบการณ์ดา้ นการทางานวิจยั มีตวั อย่างและแนวทางในการออกแบบงานวิจยั รวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการ
ทางานวิจยั เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องสัมมนายังเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษา
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเข้าไปทางานวิจยั ในกลุ่มวิจยั เพื่อทาวิทยานิพนธ์ หรื อ
โครงการเฉพาะเรื่ อง หรื อ การฝึ กงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ
5.6 กระบวนการประเมินผล
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งน าเสนอโครงร่ างวิ ท ยานิ พนธ์ (Thesis proposal) หรื อโครงการเฉพาะเรื่ องต่ อ
คณะกรรมการหลักสู ตรเพื่อพิจารณาเบื้องต้นก่อนเสนอขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการคณะ ทั้งคณะทรัพยากร
ชี ว ภาพและเทคโนโลยี แ ละคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หลัง จากนั้ นจึ ง ท าการสอบ/น าเสนอโครงร่ า ง
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ คณะกรรมการโครงการเฉพาะเรื่ อ ง และมี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจยั ต่อกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้งในแต่ละภาคการศึกษา ก่อนสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์
หรื อสอบเพื่อประเมินผลโครงการเฉพาะเรื่ อง
ในการฝึ กปฏิ บ ัติ งานเพื่ อ สร้ างความเชี่ ย วชาญ (Internship) ณ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารต่ าง ๆ ของนัก ศึ ก ษา
นักศึกษาจะต้องส่ งรายงานความก้าวหน้าโดยความเห็ น ชอบของที่ อาจารย์/นักวิจยั ที่ ปรึ กษาโครงงานอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อเสร็ จสิ้ นการฝึ กงาน นักศึกษาต้องนาเสนอผลงานวิจยั ต่อคณะกรรมการประเมินของหลักสู ตรฯ
ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์อย่างน้อย 3 ท่านโดยใช้แบบประเมินของโครงงานเมื่อผ่านการประเมินแล้วนักศึกษา
ต้องรวบรวมผลงานนาเสนอเป็ นรู ปเล่มก่อนขออนุมตั ิจบการศึกษา ในส่ วนของการประเมินผลจากหน่วยงานที่
นักศึกษาไปปฏิบตั ิงานนั้น อาจารย์/นักวิจยั ที่ปรึ กษาโครงงานวิจยั จะได้รับแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพ
ของนักศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาใช้เพื่อปรับปรุ งการเรี ยน การสอนและการฝึ กทักษะของนักศึกษาต่อไป
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
มหาบัณฑิตมีทกั ษะในทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีความเป็ นผูน้ า และมีความมุ่งมัน่ ในการให้บริ การสาธารณะ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทักษะที่ดีในด้าน การเรี ย นรู ้ ศ าสตร์ ท างด้านชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล และ
ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
ทางด้านอณู พนั ธุ ศาสตร์ ในระดับจีโนมของมนุ ษย์
และสิ่ งมี ชี วิ ต ต่ า ง ๆ โดยใช้ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ
ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยการเรี ย นใน
รายวิ ช า การสั ม มนา การท าวิ จัย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์
การท าวิ จัย ในการศึ ก ษาเฉพาะเรื่ อ งหรื อ การฝึ ก
ปฏิบตั ิงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ (Internship)
(2) มีกระบวนการคิดที่เน้นทักษะการเรี ยนรู ้ การคิดและ
จัดให้นักศึกษาเข้าร่ วมการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ
ประมวลผล ตลอดจนการสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
ต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ การคิด และ
และบูรณาการ สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมใน ประมวลผล ตลอดจนการสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
การประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง
จัดโดยความร่ วมมือของคณาจารย์และสถาบันการ
เรี ยนรู ้ มจธ.
(3) มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบตั ิการวิจยั ขั้นสูง การปฏิบตั ิงานวิจยั กับทีมนักวิจยั นักวิชาการ หรื อ
และ/หรื อประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญในห้องปฏิ บตั ิ การวิจยั ในมหาวิทยาลัย
หรื อสถาบันวิจยั ระดับชาติ และ/หรื อนานาชาติ โดย
ผ่านกระบวนการทาวิทยานิ พนธ์และ/หรื อการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ (Internship)
(4) มีความสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีทกั ษะการบริ หาร การท างาน ใน ที ม ใน โอก าส ต่ างๆ เช่ น การ
จัดการและทางานเป็ นหมู่คณะ
ปฏิ บ ัติงานกลุ่ม ในรายวิชา และการท างานกับ ที ม
วิจยั ขณะทาวิทยานิ พ นธ์ หรื อการศึ กษาโครงการ
เฉพาะเรื่ อง หรื อขณะฝึ กปฏิบตั ิงานเพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญ (Internship)
(5) รู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและสามารถติดต่อสื่ อ
การเรี ยนในรายวิชา เช่น รายวิชาสัมมนา จานวน 2
สารกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
รายวิชา ที่ ม อบหมายงานที่ ตอ้ งศึ กษาค้น คว้าด้ว ย
ตนเอง และการนาเสนอผลงานที่ได้ศึกษา รวมทั้ง
การฝึ กงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ
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คุณลักษณะพิเศษ
(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่ อ
สารได้ดี

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่ งจะมี
การทดสอบพัฒนาการดังกล่าวนี้ ทุกภาคการศึกษา
(ด้วยข้อสอบมาตรฐานเทียบเท่า TOEFL)
(7) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์
การเรี ยนในหลั ก สู ตรและการท าวิ จั ย โดยใช้
ด้านชีวสารสนเทศและ/หรื อชีววิทยาระบบให้ตรงตาม เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาซอฟต์แวร์ดา้ น
ข้อกาหนด
ชีวสารสนเทศและ/หรื อชีววิทยาระบบ
(8) มีความเป็ น Systems Biologist และ Systems Thinking, ติดตามการพัฒ นาความสามารถและประเมินด้าน
Problem Solving, Team Working และเป็ นผูท้ ี่พร้อมที่ ต่าง ๆ ของนักศึกษาแต่ละรายผ่านรายวิชาโดยใช้
จะเรี ยนรู ้เสมอ
แบบประเมินความสามารถ (competence)
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรมดังนี้
(1) สามารถจัดการปั ญหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรมที่ ซบั ซ้อนเชิงวิชาการและวิชาชีพ และสนับสนุ นให้
ผูอ้ ื่นใช้วินิจฉัยเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง
(2) เมื่อไม่มีขอ้ มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรื อไม่มีระเบียบข้อบังคับที่เพียงพอที่จะจัดการกับปั ญหาที่
เกิดขึ้นสามารถวินิจฉัยอย่างผูร้ ู ้ดว้ ยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน ตามหลักการ เหตุผล และ
ค่านิยมอันดีงาม
(3) แสดงออกซึ่ งภาวะความเป็ นผูน้ าในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารประพฤติ ดี ง ามและเป็ นผู ้ต ามที่ ดี
ที่ ส ามารถท างานเป็ นที ม สนับ สนุ น อย่างจริ งจังให้ผูอ้ ื่ น ใช้ก ารวินิ จ ฉัย ทางด้านคุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีการริ เริ่ มในการ
ยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่ พื่อทบทวนแก้ไข
(4) เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยคานึงถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ ให้ขอ้ สรุ ปของปั ญหาด้วยความไวต่อความรู ้สึกของผูท้ ี่ ได้รับ
ผลกระทบ
(5) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วิชาการชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ และ/หรื อวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องต่อบุคคล องค์กร และสังคม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กรในการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ฝึ กให้ นัก ศึ ก ษารู ้ บ ทบาท และหน้าที่ ข องการเป็ นผูน้ ากลุ่ ม และการเป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ เช่ น
ไม่กระทาการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านหรื อผลงานวิจยั ของผูอ้ ื่น เป็ นต้น โดยอาจารย์ผสู ้ อนทุกคน
ต้องสอดแทรกเรื่ องคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุ กรายวิชา จัด ให้มีกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรม และส่ งเสริ ม ยกย่องนักศึกษาที่ทาดี เสี ยสละ ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่ วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
(3) ประเมินจากการไม่ทุจริ ตในการสอบ หรื อการไม่ลอกเลียนผลงานวิจยั
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ สาขาวิ ช าชี ว สารสนเทศและชี ว วิ ท ยาระบบ ตามมาตรฐานความรู ้ ที่
ครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
(1) มี ความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการและทฤษฎี ที่สาคัญในเนื้ อหาสาขาชี วสารสนเทศและ
ชีววิทยาระบบ และ/หรื อวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและทาวิจยั ด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ และ/หรื อวิชาการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ/หรื อประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้แก้ปัญหาด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบและ/หรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการชีวสารสนเทศและชี ววิทยาระบบ และ/
หรื อวิชาการที่เกี่ ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้ใหม่ๆ และการนาไป
ประยุกต์ใช้
(5) มี ประสบการณ์ ในการพัฒ นาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ ดา้ นชี วสารสนเทศและชี ววิ ทยา
ระบบ และ/หรื อวิชาการที่เกี่ยวข้องที่ใช้งานได้จริ ง
(6) ตระหนักถึงระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบตั ิอนั ควรในทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
และ/หรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การทดสอบด้านนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรี ยน การสอบเพื่อเสนอ
โครงร่ างและสอบวิทยานิ พนธ์ การสอบการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ อง และการสารวจความพอใจของผูค้ วบคุม
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งานวิจยั ขณะฝึ กงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร นอกจากนี้ ยงั มีการสารวจ
ความพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิต
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการนาไปประยุกต์ใช้ตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ มีการทดลองปฏิบตั ิเมื่อทาการวิจยั เพื่อวิทยานิ พนธ์ หรื อ
การศึกษาโครงงานเฉพาะเรื่ อง นอกจากนี้ ยงั มีการจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งในสภาพแวดล้อมและ
โจทย์จริ งโดยการศึ กษาดูงาน (Internship) ในหน่ วยงานวิจยั ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเชิ ญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาเป็ นวิทยากรพิเศษ กรรมการหรื อเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมในวิทยานิ พนธ์หรื อ
โครงงาน
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(2) ประเมินจากรายงานโครงการเฉพาะเรื่ อง ความก้าวหน้าวิทยานิ พนธ์ หรื อวิทยานิ พนธ์ที่นกั ศึกษา
จัดทา
(3) ประเมิ น จากการเสนอผลงานหน้ าชั้น เรี ย น หรื อ การรายงานเพื่ อ สอบโครงการเฉพาะเรื่ อ ง
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หรื อวิทยานิพนธ์
(4) ประเมินจากการสัมมนา/ การนาเสนอข้อมูลงานวิจยั
(5) ประเมินจากผูด้ ูและการทางานขณะฝึ กปฏิบตั ิงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ
(6) ประเมินจากการสารวจความพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว มีการพัฒนา
ทักษะทางปัญญาและความรู ้ทางด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบและด้านที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับคุณธรรม
จริ ยธรรม ดังนี้
(1) สามารถน าความรู ้ ภ าคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ัติ ด้านชี ว สารสนเทศและชี ว วิ ท ยาระบบและ/หรื อ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการบริ บทใหม่ที่คาดไม่ถึงทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) พัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อปั ญหาหรื อสามารถใช้ดุลยพินิจ ใน
การตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาที่ซบั ซ้อน สังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์
ทางวิชาการ หรื อรายงานทางวิชาชี พ ด้านชี วสารสนเทศและชี ววิทยาระบบและ/หรื อวิชาการที่
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เกี่ยวข้อง ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู ้เดิมในการแก้ไขปัญหา
ที่ซบั ซ้อนเพื่อพัฒนาและนาเสนอเป็ นความรู ้ใหม่ที่ทา้ ทาย
(4) สามารถวางแผนและด าเนิ น โครงการด้านชี ว สารสนและชี ว วิ ท ยาระบบและ/หรื อ วิ ช าการที่
เกี่ยวข้องได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรู ้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิตลอดถึงการใช้เทคนิ คการวิจยั
ซึ่งขยายองค์ความรู ้หรื อแนวปฏิบตั ิเดิมอย่างมีนยั สาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (workshop) การเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น
Creative Thinking, Mind Map, Dialogue, LEGO/LOGO และ The Seven Habits เป็ น ต้ น เพื่ อ
เสริ มสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็ นระบบ
(2) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม การจัดการเรี ยนการสอนแบบ problem-based learning
(3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสคิด วิเคราะห์ ประมวล และเชื่อมโยงองค์ความรู ้ผา่ นการเข้าร่ วมสัมมนาและ
ทางานวิจยั
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะทางปั ญ ญาจากข้อสอบที่ ให้นักศึ กษาอธิ บายแนวคิดของการ
แก้ปั ญ หาและวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาโดยการประยุก ต์ค วามรู ้ ที่ เรี ย นมา และประเมิ น จากผลงานวิ จัย การเสนอ
ผลงานวิจยั และการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักชี วสารสนเทศและชี ววิทยาเชิ งระบบมักทางานร่ วมกับนักวิจยั สาขาต่างๆในรู ปกลุ่มวิจยั การมี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลที่ดี รวมทั้งการมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็ นเรื่ องที่
จาเป็ นอย่างยิง่ หลักสูตรจึงต้องเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) สามารถแสดงบทบาทของผูน้ าหรื อบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางานอย่างเหมาะสม เพื่อประสิ ทธิภาพ
ของการทางานและการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มสามารถตัดสิ นใจในการดาเนินด้วย
ตนเองและ สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปั ญหาซับซ้อนด้านชี วสารสนเทศและชี ววิทยาระบบและ/หรื อ
วิชาการที่เกี่ยวข้องได้ดว้ ยตนเอง
(4) มี ความสามารถในการดาเนิ นงาน ประเมินและปรับปรุ งงานของตนเองหรื องานที่ ได้รับมอบ
หมายจากกลุ่ม
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(5) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองในทางวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) หลัก สู ต รรั บ นัก ศึ ก ษาที่ มี พ้ื น ฐานที่ ห ลากหลาย ท าให้ นัก ศึ ก ษามี โอกาสใช้ค วามรู ้ ที่ ต่ างกัน
ประสานกันในการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยเหลือเพื่อนที่มีพ้ืนฐานความรู ้ที่ไม่
ตรงกัน
(2) มีการมอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่มด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
(3) มีการทาวิทยานิพนธ์ โครงการเฉพาะเรื่ อง และฝึ กปฏิบตั ิงานเพือ่ สร้างความเชี่ยวชาญซึ่งต้อง
ทางานร่ วมกับ นักวิจยั หรื ออาจารย์ที่มีการทางานแบบกลุ่มวิจยั
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานกลุ่มในชั้นเรี ยน และผลสัมฤทธิ์
ของการทางานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่า ดังนี้
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือสารสนเทศด้านชี วสารสนเทศและชี ววิทยาระบบและ/หรื อวิชาการที่
เกี่ยวข้องเพื่อค้นคว้า สรุ ป และแก้ไขปัญหา
(2) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติมาใช้ในงานวิจยั การศึกษาค้นคว้าปั ญหา สรุ ป
ปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
(3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการนาเสนอปากเปล่าอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ผ่านสิ่ งตี พิ มพ์ทางวิชาการและวิชาชี พ รวมทั้งวิทยานิ พ นธ์ห รื อโครงการค้น คว้าที่ สาคัญ ให้กับ
บุคคลในสาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ และ/หรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนทัว่ ไป
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ฝึ กให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาที่ตอ้ งใช้ทกั ษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติ
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาสัมมนาให้นกั ศึกษาได้วิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั เชิง
ตัวเลขจากงานตีพิมพ์ในวารสารและนาเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) นั ก ศึ ก ษามี ก ารวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล งานวิ จัย ทางสถิ ติ แ ละการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเมื่ อ ท า
วิทยานิพนธ์หรื อโครงการเฉพาะเรื่ องและนาเสนอผลงานวิจยั ที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(1) ประเมินความถูกต้องของการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อคณิ ตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องและประเมินประสิ ทธิภาพ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บายและนาเสนอผลงานวิจยั และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
งานวิจยั ของนักศึกษาขณะทาการศึกษาเฉพาะเรื่ อง การฝึ กงานเพื่อสร้างความเชี่ ยวชาญ หรื อทา
วิทยานิพนธ์
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
3.1 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1
LNG 601 : Foundation English for
International Programs
3 (2-2-9)
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตร
นานาชาติ
หมายเหตุ

2

 

3

2. ความรู้

4

1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

1

    

2

3


4

2

 

3

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3



ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กาหนดให้นกั ศึกษาต้องเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็ นวิชาบังคับพื้นฐาน จึงทาให้ผลการเรี ยนรู ้ของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะต้องได้ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้เหมือนกันทุกหลักสูตร
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต มีจิตอาสา
(1) มีความรู ้และความเข้าใจด้านหลักการใช้ภาษา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถ
ไม่ละเลยต่อปัญหาขององค์กรหรื อสังคม
และการสื่ อสาร
วิเคราะห์ อภิปรายและประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ น
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ มารยาท
(2) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
ภาษา และการสื่ อสาร ในการเรี ยนรู ้และการ
และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
กับความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางานอย่างเหมาะสม
(3) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
(3) สามารถใช้ความรู ้และทักษะในด้าน
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ป
จริ ยธรรม เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย
ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ประเด็นปัญหาได้
และวัฒนธรรมสากล
ในการเรี ยนและการทางานจริ งได้
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ตรรกะในการสื่ อสาร
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตระหนักถึงหน้าที่
(4) สามารถนาความรู ้ดา้ นภาษามาใช้ในการพัฒนา
และนาเสนอข้อมูลอย่างมีลาดับขั้นตอน และ
ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม
และต่อยอดการเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ สามารถ
สามารถสื บค้นข้อมูลและแสวงหาความรู ้
ใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจในการทางาน
เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเองเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้
องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รู ้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีใหม่
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ ทางานร่ วมกันได้อย่างมี
(1) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดง
ประสิ ทธิภาพ
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(2) รู ้จกั บทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
(2) มีทกั ษะในการสื่ อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่ อความหมาย
มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
ได้อย่างดี ตรงประเด็น และเหมาะสมกับบริ บท
(3) สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามได้
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทนั สมัยได้อย่าง
อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถ วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
รับผิดชอบ
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านวิชาชีพของตนเอง
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3.2 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) ของสาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง

4. ทักษะความสั มพันธ์

5. ทักษะการ

ปัญญา

ระหว่ างบุคคลและ

วิเคราะห์ เชิง

ความรับผิดชอบ

ตัวเลข การ
สื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

BIF 510 จุลชีววิทยาและชีวเคมี
BIF 511 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
BIF 521 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
BIF 512 ชีววิทยาโมเลกุล
BIF 612 ชีวเคมีโมเลกุล
BIF 621 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพันธุกรรม
BIF 622 เทคนิคการทดลองในชีววิทยาโมเลกุล
BIF 633 การทาเหมืองข้อมูลทางชีวสารสนเทศ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง

4. ทักษะความสั มพันธ์

5. ทักษะการ

ปัญญา

ระหว่ างบุคคลและ

วิเคราะห์ เชิง

ความรับผิดชอบ

ตัวเลข การ
สื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
BIF 614 วิวฒั นาการในระดับโมเลกุล
BIF 632 การออกแบบและการค้นหายาใหม่
BIF 634 หน้าที่ของจีโนมและจีโนมเปรี ยบเทียบ
BIF 652 วิธีการทางสถิ ติสาหรับชี วสารสนเทศ
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และชีววิทยาระบบ
BIF 662 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางชีวสารสนเทศ    
และชีววิทยาระบบ 1
BIF 664 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางชีวสารสนเทศ    
และชีววิทยาระบบ 2
BIF 666 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางชีวสารสนเทศ    
และชีววิทยาระบบ 3

3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง

4. ทักษะความสั มพันธ์

5. ทักษะการ

ปัญญา

ระหว่ างบุคคลและ

วิเคราะห์ เชิง

ความรับผิดชอบ

ตัวเลข การ
สื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

BIF 674 การจาลองระบบสโทแคสติกสาหรับ    
ชีววิทยาระบบ
BIF 676 การสร้างแบบจาลองของพืชเพื่อการ    
เกษตรกรรมอย่างชาญฉลาด
BIF 772 ชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมตาโบลิค
   
BIF 631 ระบบฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศ    
BIF 641 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   
BIF 651 การประมวลผลอย่างชาญฉลาด
   
สาหรับชีวสารสนเทศ
BIF 677 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางชีวสารสนเทศ    
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง

4. ทักษะความสั มพันธ์

5. ทักษะการ

ปัญญา

ระหว่ างบุคคลและ

วิเคราะห์ เชิง

ความรับผิดชอบ

ตัวเลข การ
สื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และชีววิทยาระบบ 4
BIF 679 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางชีวสารสนเทศ
และชีววิทยาระบบ 5

BIF 692 สัมมนาทางชีวสารสนเทศและ
ชีววิทยาระบบ 1
BIF 694 สัมมนาทางชีวสารสนเทศและ
ชีววิทยาระบบ 2
BIF 696 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่ อง
BIF 698 วิทยานิพนธ์
BIF 699 การฝึ กงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปั ญหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรมที่ ซบั ซ้อนเชิงวิชาการและวิชาชีพและสนับสนุน
ให้ผอู ้ ื่นใช้วนิ ิจฉัยเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง
(2) เมื่ อไม่มีขอ้ มูลทางจรรยาบรรณวิชาชี พหรื อไม่มีระเบี ยบข้อบังคับที่ เพียงพอที่ จะจัดการกับ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นสามารถวินิจฉัยอย่างผูร้ ู ้ดว้ ยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน ตามหลักการ
เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(3) แสดงออกซึ่ งภาวะความเป็ นผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติดีงามและเป็ นผูต้ ามที่ ดี ที่
สามารถท างานเป็ นที ม สนับ สนุ น อย่างจริ งจังให้ผูอ้ ื่ น ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีการริ เริ่ มใน
การยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่ พื่อทบทวนแก้ไข
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยคานึ งถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ ให้ขอ้ สรุ ปของปั ญหาด้วยความไวต่อความรู ้สึกของผูท้ ี่
ได้รับผลกระทบ
(5) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วิชาการชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ และ/หรื อ
วิชาการที่เกี่ยวข้องต่อบุคคลองค์กรและสังคม

2. ความรู้
(1) มี ค วามรู ้ แ ละความเข้าใจเกี่ ย วกับ หลัก การและทฤษฎี ที่ ส าคัญ ในเนื้ อ หาสาขาชี วสารสนเทศและ
ชีววิทยาระบบ และ/หรื อวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและทาวิจยั ด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ และ/หรื อวิชาการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ/หรื อประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้แก้ปัญหาด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบและ/หรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ และ/หรื อ
วิ ช าการที่ เกี่ ย วข้อ งอย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามเข้า ใจในวิ ธี ก ารพัฒ นาความรู ้ ใ หม่ ๆ และการน าไป
ประยุกต์ใช้
(5) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ ดา้ นชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
และ/หรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้งานได้จริ ง
(6) ตระหนักถึงระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบตั ิอนั ควรในทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ และ/
หรื อวิชาการที่ เกี่ยวข้อง ทั้งระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชี พ รวมทั้งเหตุผล
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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3. ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิดา้ นชีวสารสนเทศและ
ชีววิทยาระบบและ/หรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการบริ บทใหม่
ที่คาดไม่ถึงทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) พัฒ นาแนวคิ ด ริ เริ่ ม และสร้ างสรรค์เพื่ อ ตอบสนองประเด็ น หรื อ
ปั ญหาหรื อสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ
(3) สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ป ระเด็ น ปั ญหาที่ ซั บ ซ้ อ น
สังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรื อรายงานทาง
วิชาชี พ ด้านชี วสารสนเทศและชี ววิท ยาระบบและ/หรื อวิชาการที่
เกี่ ยวข้อง ทั้งระดับ ชาติ และนานาชาติ โดยการบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรู ้เดิมในการแก้ไขปั ญหาที่ซับซ้อนเพื่อพัฒนาและนาเสนอ
เป็ นความรู ้ใหม่ที่ทา้ ทาย
(4) สามารถวางแผนและดาเนิ นโครงการด้านชี วสารสนและชี ววิทยา
ระบบและ/หรื อวิชาการที่เกี่ ยวข้องได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรู้
ทางทฤษฎี และภาคปฏิ บัติตลอดถึ งการใช้เทคนิ คการวิจยั ซึ่ งขยาย
องค์ความรู ้หรื อแนวปฏิบตั ิเดิมอย่างมีนยั สาคัญ

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกับ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถ
สนทนาทั้ งภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
(2) สามารถแสดงบทบาทของผูน้ าหรื อบทบาทของผูร้ ่ วม
ที ม ท างานอย่า งเหมาะสมเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ท างานและการแก้ปั ญ หาสถานการณ์ ต่ า งๆ ในกลุ่ ม
สามารถตัดสิ นใจในการดาเนิ นด้วยตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ งตนเอง
ให้มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสูงได้
(3) มี ความรั บ ผิดชอบในการแก้ไขปั ญ หาซับ ซ้อนด้านชี ว
สารสนเทศและชี ว วิ ท ยาระบบและ/หรื อวิ ช าการที่
เกี่ยวข้องได้ดว้ ยตนเอง
(4) มีความสามารถในการดาเนิ นงาน ประเมินและปรับปรุ ง
งานของตนเองหรื องานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
(5) มี ความรั บ ผิดชอบต่ อการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ข องตนเอง
ในทางวิชาชีพ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือสารสนเทศด้านชีวสารสนเทศและ
ชี ววิทยาระบบและ/หรื อวิชาการที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อค้นคว้า สรุ ป
และ แก้ไขปั ญหา
(2) สามารถคัด กรองข้อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ม าใช้ใน
งานวิจยั การศึ กษาค้น คว้าปั ญ หา สรุ ปปั ญ หาและเสนอแนะ
แก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ
(3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการนาเสนอปากเปล่า
อย่างทางการและไม่ เป็ นทางการ ผ่านสิ่ งตี พิ ม พ์ท างวิชาการ
และวิชาชี พรวมทั้งวิทยานิ พนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่ สาคัญ
ให้กบั บุ คคลในสาขาชี วสารสนเทศและชี ววิทยาระบบ และ/
หรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนทัว่ ไป
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2547 ข้อ 23.1 ให้กาหนดผลการศึกษาเป็ นตัวอักษรสาหรับแต่ละรายวิชา ในการคานวณแต้มเฉลี่ยให้เทียบ
ค่าตัวอักษรเป็ นแต้ม ทั้งนี้ผลการศึกษาแต้ม และความหมายมีดงั ต่อไปนี้
ผลการศึกษา แต้ม ความหมาย
A
4.00 ดีเยีย่ ม (Excellent)
B+ 3.50 ดีมาก (Very Good)
B
3.00 ดี (Good)
C+ 2.50 ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
2.00 พอใช้ (Fair)
D+ 1.50 ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D
1.00 อ่อน (Poor)
F
0
ตก (Failure)
Fe
0
ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure : absent from examination)
Fa
0
ตกเนื่องจากเวลาเรี ยนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ (Failure : insufficient attendance)
W
ขอถอนรายวิชาเรี ยน (Withdrawal)
S
พอใจ (Satisfactory)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud. การเรี ยนแบบไม่คิดเกรด (Audit)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยจัดให้นกั ศึกษามีการประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
(2) การทวนสอบในระดับหลักสู ตรโดยระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันทาหน้าที่ดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา มีดงั นี้
(1) สารวจภาวการณ์ได้งานทาของมหาบัณฑิต
(2) สารวจและประเมินความเห็ นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจในการประกอบการงานอาชี พ
ของผูใ้ ช้มหาบัณฑิต
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(3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรื อความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นโดยการส่ งแบบสอบถามหรื อสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้อม และสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที่เรี ยน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสู ตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้ง
เปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(6) ความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสู ต ร หรื อเป็ นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้และการพัฒนาองค์
ความรู ้ของนักศึกษา
(7) การประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่วดั เป็ นรู ปธรรมได้ อาทิ (ก) จานวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่
ในรู ปแบบต่าง ๆ (ข) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
ข้อ 32 นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อปริ ญญาจากมหาวิทยาลัยเมื่อมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังนี้
32.2 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท
32.2.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (1) ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุ ดท้าย และมีบทความวิจยั เต็มรู ปแบบ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชิ้น
32.2.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย และมีผลงานเผยแพร่ ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งซึ่ง
ไม่ใช่รูปเล่มที่เป็ นวิทยานิพนธ์
32.2.3 นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มี
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้ง
(ก) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive
Exammination) หรื อ
(ข) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
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32.2.4 ต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นวิชาบังคับพื้นฐาน ทั้งนี้ภาควิชาอาจกาหนดการ
สาเร็ จหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่จดั สอบโดยสถาบันอื่นเป็ นการสอบผ่านภาษาต่างประเทศก็
ได้ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา/คณะจะเป็ นผู ้
กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบผ่านภาษาต่างประเทศนี้
3.2 นักศึ กษาต้องผ่านการสอบตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่ ห ลักสู ตรก าหนดเที ยบเท่ า TOEFL
เท่ากับ 500 คะแนน
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู แ ก่ อ าจารย์ใ หม่ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการทาวิจยั สายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการทาวิจยั การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชี พ ในองค์กรต่ าง ๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่ างประเทศ หรื อเปิ ด
โอกาสให้มีการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
(2) ส่ งเสริ มให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนทักษะการวัดและการประเมินผลที่มีประสิ ทธิภาพ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่ อง การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
(2) ส่ งเสริ มอาจารย์ในการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชน
(3) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขา
(4) ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ
(5) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะและ/หรื อของมหาวิทยาลัย
2.3 การพัฒนาบุคลากรด้ านวิชาการ
พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ให้มีประสบการณ์ในการนาความรู ้ในศาสตร์ เกี่ยวกับด้านชีวสารสนเทศ
และชีววิทยาระบบไปปฏิบตั ิงานจริ งทั้งด้านงานวิจยั และด้านการเรี ยนการสอน ด้วยการสนับสนุนบุคลากร
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ด้านการเรี ยน การสอนให้ท างานวิจ ัยร่ วมกับ ห้องปฏิ บ ัติก ารวิจยั ในมหาวิท ยาลัย ต่ าง ๆ สถาบัน วิจ ัย
ระดับชาติ และ/หรื อ นานาชาติ โดยมีตงั บ่งชี้เป็ นปริ มาณงานวิจยั ร่ วมต่ออาจารย์ในหลักสู ตรและคุณภาพ
ของงานวิจยั โดยวัดจาก impact factor ของงานวิจยั ชิ้นนั้น
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสู ตรได้ดาเนิ นการประกันคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ 187 เมื่ อ วัน ที่ 4 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 ได้มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบหลัก การระบบประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของ มจธ. ที่ ใช้ระบบประกันคุณ ภาพ CUPT QA (Council of the University Presidents of Thailand
Quality Assurance) โดยในระดับหลักสู ตรให้ ใช้เกณฑ์ของ ASEAN University Network - Quality Assurance
(AUN-QA) ภาคประเทศไทย หรื อหากหลักสูตร ใดประสงค์จะให้มีการประกันคุณภาพตามแนวทางอื่นๆ ที่เป็ น
ที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation
Board for Engineering and Technology (ABET) ฯลฯ ก็ได้เช่นกัน
การประเมินระดับหลักสูตรจะแบ่งได้เป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน – เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทุกหลักสู ตรต้องถูกกากับ
ดู แ ลให้ มี ก ารด าเนิ น การตามองค์ป ระกอบที่ 1 (เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต ร) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 องค์ ป ระกอบที่ 2 เกณฑ์ ก ารพัฒ นา – ใช้ แ นวทางของ ASEAN University Network Quality
Assurance (AUN-QA) หรื อแนวทางอื่นที่ เป็ นที่ ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสม เช่ น
AACSB, ABET เป็ นต้น
ซึ่งเกณฑ์ดงั กล่าวจะครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
โดยระบบ CUPT QA ได้กาหนดรอบการประเมินหลักสูตรทั้ง 2 ส่ วน ดังนี้
 ทุกหลักสูตรดาเนินการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน เป็ นประจาทุกปี
 ทุ ก หลั ก สู ตรด าเนิ นการตรวจประเมิ น เพื่ อ การพั ฒ นาตามเกณฑ์ AUN-QA หรื อเกณ ฑ์
มาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยรอบการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี
2. บัณฑิต
จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มจธ. ได้สร้างรู ปแบบใน
การจัดการศึกษาแบบใหม่ (KMUTT 3.0) ขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการในการจัดการศึกษา
และเพื่อให้นกั ศึกษามีสมรรถนะ (Competence) เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน (Employability) ซึ่งสมรรถนะ
ที่บณ
ั ฑิตของ มจธ. จะต้องมีเมื่อสาเร็ จการศึกษาคือ ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude)
ทั้งนี้เป้ าหมายหลักของ KMUTT 3.0 คือ การมุ่งเน้นให้บณ
ั ฑิตของ มจธ. เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงสังคม (Social
Change Agent) แต่ยงั คงรักษาคุณลักษณะเดิมของบัณฑิต มจธ. อยู่ คือ ความเป็ น Engineer และ Hand on และ
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จะเพิ่มเติมสมรรถนะเชิงกว้าง (Well-Rounded) ให้บณ
ั ฑิตมากขึ้น เพื่อให้บณ
ั ฑิตมี Multiple Intelligence ดังนั้น
จึงกล่าวได้วา่ บัณฑิตของ มจธ. จะเป็ นบัณฑิตที่มีความรู ้ครบทั้ง 4 H “Head Hand Heart และ Human”
กลไกการพัฒนาการศึกษาที่จะช่วยให้บณ
ั ฑิตของ มจธ. มีสมรรถนะที่สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตหลังจาก
สาเร็ จการศึกษา มีการเรี ยนรู ้และมีความพร้อมในการปรับตัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยูเ่ สมอนั้น จะ
เริ่ มจากหลักสู ตรซึ่ งรวมทั้งการสร้างหลักสู ตรใหม่และการปรับปรุ งหลักสู ตร การปรับปรุ งวิธีการจัดการเรี ยน
การสอน การปรับปรุ ง และออกกฎระเบียบใหม่ที่เอื้อให้การจัดการเรี ยนการสอนแบบใหม่สัมฤทธิ ผล การวัด
และประเมินหลักสู ตร เพื่ อนาผลที่ได้กลับไปปรับใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ในรอบต่อไป กลไกการ
พัฒนาการศึกษานี้ จะช่วยพัฒนาบัณฑิตของ มจธ. ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามเป้ าหมายของ KMUTT
3.0 และมี ความพร้อมที่จะเป็ นบุคลากรที่ มีคุณ ภาพในศตวรรษที่ 21 จะให้ความสาคัญกับการสร้างและการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรเป็ นหลัก และจะต้องเป็ นหลักสู ตรที่เป็ นไปตามความต้องการของนักศึกษา และตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น กระบวนการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม KMUTT 3.0 จะต้อ งท าอย่าง
ต่อเนื่ องตั้งแต่ระดับโมดูล หลักสู ตร ศาสตร์ การสอน (Pedagogy) สมรรถนะอาจารย์ผูส้ อน สภาพแวดล้อ ม
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และนโยบาย
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 (12 ตุลาคม 2558) ได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิในหลักการให้ทุก
หลักสู ตรของ มจธ. ต้องมี ผลลัพ ธ์การเรี ยนรู ้ (Learning Outcomes) ทั้งในระดับหลักสู ตรและระดับรายวิชา
รวมทั้ง Curriculum Mapping ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการออกแบบหลักสู ตรที่เน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ. ในระดับหลักสู ตรที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
ให้ ใ ช้เกณฑ์ ข อง ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย หรื อ หาก
หลัก สู ต รใดประสงค์จ ะให้ มี ก ารประกัน คุ ณ ภาพตามแนวทางอื่ น ๆ ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ สากล เช่ น
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation Board for Engineering and
Technology (ABET) ก็ได้เช่นกัน ซึ่ งเกณฑ์การประกันคุณภาพดังกล่าวทั้งหมดจะเป็ นแนวทางเดียวกันกับการ
ออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ภายหลังจากที่ ส ภาวิช าการได้มีม ติ อนุ ม ัติในหลัก การดังกล่ าวแล้ว หลัก สู ตรจึ งได้ด าเนิ น ตามแนวทางการ
ออกแบบหลักสู ตรและปรับปรุ งหลักสู ตรที่เน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และกาหนดวิธีการเรี ยนการสอน
รวมทั้งการวัดผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ตามที่กาหนด
3. หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการประจาหลักสูตรทาหน้าที่ในการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล
สาหรับใช้ในการปรับปรุ งหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

1. พัฒ นาหลัก สู ต รให้ ท ัน สมัย 1. พั ฒ น าห ลั ก สู ตรให้ ส อดคล้ อ งตามกรอบ 1. หลักสู ตรที่สอดคล้องกับกรอบ
โดยอ าจารย์ แ ละนั ก ศึ กษ า

มาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ และ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
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เป้ าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

สามารถก้าวทัน หรื อ เป็ นผูน้ า

ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดยมีการพิจารณา

อุดมศึกษาแห่งชาติที่ทนั สมัย

ในการสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่

ปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี

ในสาขาชี ว สารสนเทศและ
ชีววิทยาระบบ
2. ผลิตนักศึกษาที่มีความใฝ่ รู ้ มี
ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพ

2. ดาเนินการโดย:

2. ประเมินโดยรวมจาก:

2.1 จัดแนวทางการเรี ยนการสอนให้มีท้ งั ภาคทฤษฎี 2.1 ผลการประเมินการเรี ยน
และภาคปฏิ บ ั ติ และมี แ นวทางการเรี ยนรู ้ ที่

การสอนอาจารย์ผสู ้ อนโดย

ทันสมัยด้วยตนเอง

นักศึกษา

2.2 จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษ ามี ก ารเข้ า ร่ ว ม อ บ รม เชิ ง 2.2 ผลการประเมินโดยคณะ
ปฏิบตั ิการเพื่อเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู ้
2.3 จัดให้มีผูช้ ่ วยสอนในบางวิชา เพื่อช่ วยส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา

กรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในหลักสู ตร
ทุก 2 ปี

2.4 ก าหนดให้ อ าจารย์ที่ ส อนมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ า กว่ า 2.3 KPI ที่สอดคล้องกับ PLOs
ปริ ญญาเอก และ/หรื อ เป็ นผู ้มี ต าแหน่ ง ทาง

ของหลักสู ตร

วิชาการหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2.5 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ผู ้ส อนเป็ นผู ้น าในทาง
วิ ช าการ และ/หรื อ เป็ นผู ้เชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ
สาขา ชี ว สารสนเทศและชี ว วิ ท ยาระบบ และ/
หรื อในด้านที่เกี่ยวข้อง
2.6 ส่ งเสริ มอาจารย์ประจาหลักสู ตรศึกษาดูงานและ
เข้าร่ วมประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
3. ดาเนินการโดย:
3. ต ร ว จส อ บ แ ล ะป รั บ ป รุ ง 3.1 มี ก ารประเมิ น หลัก สู ต รโดยคณะกรรมการ 3. ประเมินโดยการพิจารณา:
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ

ผูท้ รงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่างน้อย 3.1 ผลการประเมิ น โดยคณ ะ

มาตรฐาน

ทุก 5 ปี
3.2 จัด ท าฐานข้อ มู ล ทางด้า นนั ก ศึ ก ษา อาจารย์

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ทุก ๆ 5 ปี

ความร่ วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ 3.2 ฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคการศึ กษาเพื่ อเป็ นข้อมูลในการประเมิ น

กั บ นั ก ศึ ก ษ า อาจารย์ และ
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เป้ าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

ของคณะกรรมการ

กิ จ ก ร ร ม ต่ าง ๆ ต ล อ ด จ น
ผ ล งาน วิ ช าก ารแ ล ะค วาม
ร่ วมมื อทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศของหลักสู ตร

3.3 ประเมิ น ความพึ งพอใจของหลักสู ตรและการ 3.3 ผลการประเมินความ
เรี ยนการสอนโดยผูส้ าเร็ จการศึกษา

คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ความพึงพอใจ:
3.3.1 โดยนักศึกษาปัจจุบนั
3.3.2 โดยบัณฑิตผูส้ าเร็ จ
การศึกษา/ศิษย์เก่า
3.3.2 ผลการประเมินโดยผู ้
ว่าจ้างบัณฑิต ทุก 2 ปี

4. สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
4.1 การบริหารงบประมาณ
มี ก ารหารายได้เสริ ม จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก และ/หรื อ โดยการบริ ก ารวิ ช าการ นอกจากรายได้จ าก
งบประมาณแผ่นดินในการสนับสนุนอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
4.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
4.2.1. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
 ใช้สถานที่ ของคณะทรัพยากรชี วภาพและเทคโนโลยี สถาบันพัฒ นาและฝึ กอบรมโรงงาน
ต้นแบบ มจธ. บางขุนเทียน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
 ห้องบรรยาย ณ อาคารเรี ยนรวมของมหาวิทยาลัยฯ
 ใช้สถานที่จากสาขาวิชา หรื อภาควิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เครื่ องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยนการสอนตลอดจนการวิจยั ซึ่งคณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีอยูแ่ ล้ว และใช้งานได้ มีดงั ต่อไปนี้
ลาดับ
1

ชื่ออุปกรณ์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

บริหารจัดการ
งานสานักงาน
86

บริหารจัดการด้ าน
หน่ วยนับ
การเรียนการสอน
284
เครื่ อง
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ลาดับ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่ออุปกรณ์
เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
เครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์
เครื่ องพิมพ์สาเนาดิจิทลั
อุปกรณ์ต่อพ่วง
เครื่ องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์
เครื่ องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
เครื่ องสแกนเนอร์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
กล้องดิจิทลั
กล้องวีดิทศั น์
เครื่ องขยายสัญญาณ (Amplifier)
ไมล์โครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
เก้าอี้ (ห้องเรี ยน)
ระบบกล้องวงจรปิ ด
ระบบ Access Control
ระบบ Video conference
ระบบปรับการรับส่ งข้อมูลบนเครื อข่าย
ระบบเครื อข่าย LDAP Server
ระบบบริ หารจัดการงานพิมพ์
อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล (Storage e-Learning 1 Tera)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
เครื่ องแม่ข่ายสาหรับระบบห้องเรี ยนเสมือนจริ ง
การเช่าเครื่ องแม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์บริ หารจัดการ
Access Point Wireless LAN
Layer 3 Switch
เครื่ องเมนเฟรม อุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมซอฟต์แวร์
ระบบ E-Learning
Network Switch

บริหารจัดการ
งานสานักงาน
2
20
1
5
1
4
3
6
2
35
38
1
1
11
1
-

หมายเหตุ: ทรัพยากรทั้งหมดข้างต้นเป็ นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันหลายหลักสูตร
4.2.2 ห้องสมุด

บริหารจัดการด้ าน
หน่ วยนับ
การเรียนการสอน
17
เครื่ อง
8
เครื่ อง
เครื่ อง
8
ตัว
3
เครื่ อง
15
เครื่ อง
3
เครื่ อง
เครื่ อง
3
เครื่ อง
2
เครื่ อง
23
ตัว
26
ชุด
575
ตัว
ตัว
ตัว
4
ระบบ
4
ระบบ
ระบบ
1
ระบบ
2
ระบบ
ระบบ
1
ชุด
ชุด
17
ชุด
ระบบ
1
ระบบ
1
ระบบ
27
ตัว
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แหล่งความรู ้ที่สนับสนุ นวิชาการทางด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้
จากเอกสารและสิ่ งพิมพ์จากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและห้องสมุดของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นแหล่งความรู ้เพิ่มเติม ซึ่ งมีหนังสื อ เอกสาร และสิ่ งพิมพ์ดา้ นชีวสารสนเทศและ/
หรื อ ชี ววิท ยาระบบ หรื ออื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ไม่ น้อยกว่า 755 เล่ม ตลอดจนด้านวิท ยาการคอมพิ วเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 12,600 และ 4,500 เล่ม ตามลาดับ
4.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ยนการสอนและการท างานวิ จ ัย เป็ นปั จจัย หนึ่ งซึ่ งจะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษามี
ประสบการณ์การใช้งานของอุปกรณ์ และเครื่ องมือ เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมี
ทักษะในการใช้งานจริ ง เมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาจะมีความสามารถและความพร้อมด้านชี วสารสนเทศ
และชี ววิทยาระบบที่จะเข้าไปร่ วมทางานกับกลุ่มงานและกลุ่มวิจยั ต่างๆได้เป็ นอย่างดี ทรัพยากรที่หลักสู ตร
จัดเตรี ยมเพื่อจัดการเรี ยนการสอน มีดงั นี้
(1) มีหอ้ งเรี ยนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานสอนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
(2) มีห้องปฏิบตั ิการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิ ดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรี ยนการสอน รวมถึง
ห้องปฏิบตั ิการสาหรับการทาโครงงาน หรื องานวิจยั โดยมีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ
(3) มี เจ้าหน้าที่ ส นับ สนุ น ดู แ ลสื่ อ การเรี ย นการสอน อุ ป กรณ์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และซอฟต์แ วร์ ที่ ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบตั ิงาน
(4) มี ห้ อ งสมุ ด หรื อแหล่ ง ความรู ้ แ ละสิ่ งอ านวยความสะดวกในการสื บค้น ความรู ้ ผ่ า นระบบ
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนมี ห นังสื อ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่ เปิ ดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม
(5) มีเครื่ องมืออุปกรณ์ประกอบการเรี ยนวิชาระหว่างการเรี ยนการสอน
(6) มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรี ยนวิชาระหว่างการเรี ยนการสอน
(7) มีห้องปฏิ บตั ิการเปิ ดให้บริ การแก่ นักศึกษานอกเวลาเรี ยนให้สามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา โดยมี
ปริ มาณจานวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
(8) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ อง เครื่ องคอมพิวเตอร์ มีการ
ปรับเปลี่ยนรุ่ นใหม่ทุก 3 ปี
4.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรแต่ละส่ วนดังกล่าวใน 2.3 เช่น เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด
ของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสื อเพื่อเข้าสานักหอสมุด และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสื อ ตารา นอกจากนี้ มี เจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซ่ ึ งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของ
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อาจารย์แ ล้ว ยัง ต้อ งประเมิ น ความพอเพี ย งและความต้อ งการใช้สื่ อ ของอาจารย์ด้ว ย มี เจ้า หน้ า ที่ ป ระจ า
ห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารที่ ดู แ ลอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ และสิ่ งอ านวยความสะดวกในห้อ งปฏิ บ ัติ ก าร เป็ นต้น โดยมี
รายละเอียดการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ดังตารางต่อไปนี้
เป้ าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีหอ้ งเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ
1. จัดให้มีห้องมัลติมีเดี ยที่ มีความพร้ อมใช้ 1. รวบ รวม จั ด ท าส ถิ ติ จ าน วน
ระบบเครื อข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การ งานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้งในการสอน
เครื่ องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา
ทดลอง ทรัพยากร สื่ อ และช่ องทาง การบันทึกเพื่อเตรี ยมจัดสร้างสื่ อสาหรับ
ชัว่ โมงการใช้งานห้องปฏิบตั ิการ
การเรี ยนรู ้ที่เพียบพร้อม
การทบทวนการเรี ยน
และเครื่ องมือ ความเร็ วของระบบ
เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ทั้ งก ารศึ กษ าใน 2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการที่มีเครื่ องมือและ
เครื อข่ า ยต่ อ หั ว นั ก ศึ ก ษาและ
ห้ อ งเรี ย น นอกห้ อ งเรี ย น และเพื่ อ อุปกรณ์ที่ทนั สมัยในระดับสากล เพื่อให้
ประเมินความเพียงพอ
การเรี ยน รู ้ ได้ ด้ ว ยตน เอ ง อ ย่ า ง นัก ศึ ก ษาสามารถฝึ กปฏิ บ ัติ สร้ างความ 2. รวบรวมสถิติของจานวนหนังสื อ
เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
ตาราและสื่ อดิ จิทลั ที่ มีให้บริ การ
3. จั ด ให้ มี เครื อข่ า ยและห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก าร
และสถิติการใช้งานหนังสื อตารา
ทดลองเปิ ดที่มีท้ งั เครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
สื่ อดิ จิ ท ั ล และป ระเมิ น ความ
พื้ น ที่ ที่ นัก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษา ทดลอง
เพียงพอ
หาความรู ้ เพิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ยตนเอง ด้ ว ย 3 . ส าร ว จ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
จ านวนและประสิ ท ธิ ภ าพที่ เหมาะสม
นั ก ศึ ก ษ าต่ อ ก าร ให้ บ ริ ก าร
เพียงพอ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้ และการ
4. จัด ให้ มี ห้ อ งสมุ ด ให้ บ ริ ก ารทั้ง หนัง สื อ
ปฏิบตั ิการ
ต าราและสื่ อดิ จิ ท ั ล เพื่ อ การเรี ยนรู ้ ท้ ั ง
ห้ อ งสมุ ด ทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน
5. จัด ให้มี เครื่ องมื อ ทดลอง เช่ น ระบบแม่
ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครื อข่าย เพื่อ ให้
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการการบริ หารระบบ

5. อาจารย์
5.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อนมีการประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา และปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมาย
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ตามหลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ ยงั มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้
สาหรับการปรับปรุ งหลักสูตรต่อไป
5.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาขั้นต่า
ระดับปริ ญญาเอกหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญและดาเนินการทาหนังสื อแต่งตั้งและเรี ยนเชิญเป็ นอาจารย์พิเศษ
6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ข้ ึนไปที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู ้
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6.2 การเพิม่ ทักษะความรู้เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ต้อ งเข้า ใจโครงสร้ า งและการบริ ห ารหลัก สู ต ร รวมทั้ง ระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข อง
มหาวิทยาลัยและหน่ วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการส่ งเสริ มให้เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรอบรู ้
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้สามารถบริ การให้มีการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เช่น อบรมการใช้โปรแกรมใหม่เพื่อช่วยในการทางานของหลักสู ตร อบรมเพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารในหลักสูตร เป็ นต้น
7. นักศึกษา
7.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่ นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชัว่ โมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษา
ได้ นอกจากนี้ ยงั มีนักพัฒนานักศึกษาเป็ นที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึ กษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่
นักศึกษา
7.2 การอุทธรณ์ ของ/นักศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2546หมวด 4
การอุทธรณ์
ข้อ 36 นักศึกษาผูใ้ ดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้ ผูน้ ้ นั มีสิทธิ อุทธรณ์ได้เฉพาะโทษผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ 37 การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทราบคาสัง่ ลงโทษ
ข้อ 38 การอุทธรณ์ ให้ทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อผูอ้ ุทธรณ์ และให้อุทธรณ์ ได้สาหรับตนเอง
เท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรื อมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
ข้อ 39 ให้ยื่น หนังสื ออุ ท ธรณ์ ผ่านอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาชั้น ปี หรื อผูท้ ี่ ได้รับ มอบหมาย และให้ส่ ง
หนังสื ออุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการวินยั นักศึกษาภายใน 3 วันทาการนับจากวันได้รับหนังสื ออุทธรณ์

59
ข้อ 40 ให้ค ณะกรรมการวินัย นัก ศึ ก ษาเสนอให้อธิ ก ารบดี แ ต่ งตั้งคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ วินัย
นักศึกษา จานวน 5 คน ประกอบด้วย รองอธิ การบดี 1 คนเป็ นประธาน คณบดี 1 คน และหัวหน้าภาควิช า
3 คน เป็ นกรรมการ
ข้อ 41 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินยั นักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็ จภายใน 15 วัน นับแต่
วันได้รับหนังสื ออุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่ออธิ การบดี ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับรายงานจากคณะกรรมการอุทธรณ์วินยั นักศึกษา
ข้อ 42 เมื่ ออธิ การบดี พิ จารณาแล้ว เห็ น ว่าการสั่งการลงโทษสมควรแก่ ความผิดแล้ว ให้สั่งยก
อุทธรณ์ หรื อถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง หรื อไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรื อยกโทษ
ตามควรแก่กรณี การตัดสิ นของอธิการบดีถือว่าสิ้ นสุ ด
ข้อ 43 เมื่ ออธิ การบดี พิจารณาสั่งการตามข้อ 41 แล้ว ให้แจ้งให้ผูอ้ ุทธรณ์ ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรโดยเร็ ว
8. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
หลักสูตรได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิตในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาพบว่า
1) ผูใ้ ช้มหาบัณฑิตมีความต้องการบุคลากรที่มีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อสามารถปฏิบตั ิงานได้จริ ง
2) ผูใ้ ช้มหาบัณฑิตต้องการบุคลากรที่มีความตั้งใจจริ ง ขยัน อดทนในหน้าที่การงาน
3) ผูใ้ ช้ม หาบัณ ฑิ ต ต้อ งการบุ ค ลากรที่ ใฝ่ รู ้ ในศาสตร์ ชี ว สารสนเทศใหม่ ๆ เพื่ อน าไปสู่ งานวิจ ัยที่ มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
9. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้ นสุ ดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการเรี ยนรู ้
ที่กาหนดในรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานในรายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตรปี ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้คาแนะนาหรื อการปฐมนิเทศการจัดการ
เรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกว่า
3.5 จากคะแนน 5.0
(13) นักศึกษามีงานทาหลังจากสาเร็ จการศึกษา 1 ปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์ การสอน
(1) การประชุ มหารื อของคณาจารย์ผูร้ ่ วมสอนในรายวิชาและในหลักสู ตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
และให้คาเสนอแนะด้านการใช้กลยุทธ์ในการสอน
(2) การสอบถามหรื อสนทนากับนักศึกษาด้านประสิ ทธิผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรื อ อาจารย์พี่เลี้ยง
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
(1) นักศึกษาปัจจุบนั /มหาบัณฑิตใหม่/ศิษย์เก่า
(2) ผูใ้ ช้มหาบัณฑิต
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3
คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็ นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินโดยนักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต และผูท้ รงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุ งหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.

คาอธิบายรายวิชา
ตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุ ง
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสูตร

63
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 601
วิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานสาหรับหลักสู ตรนานาชาติ
3 (2-2-9)
(Foundation English for International Programs)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิ ช านี้ จัด ขึ้ น เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการเรี ย นภาษาอัง กฤษที่ จ าเป็ นส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสู ตรนานาชาติดา้ นวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้ อหาวิชามุ่งเน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารตามความต้องการที่แท้จริ งในหลักสู ตรนานาชาติ ซึ่ งรวมถึง
การพูดและการฟั ง การจดบันทึกการบรรยาย การอภิปรายในที่ประชุมหรื อในกลุ่มย่อย การนาเสนอ
ผลงานหรื อรายงานด้วยปากเปล่า ตลอดจนการเขียนรายงานหรื อบทความเชิงเทคนิค
This course aims to develop English Language skill necessary for use in international
graduate programs. The course is designed for mature students in engineering and technology. It will
be based on practical skills and focus on real language demands in studying in an international
program, including: speaking and listening, lecture note taking, conference and group discussion,
verbal report and presentation, report and technical paper writing.
BIF 510 จุลชีววิทยาและชีวเคมี
3 (3-0-9)
Microbiology and Biochemistry
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand fundamentals of microbial cells including bacteria, higher
organisms and virus; and their metabolisms, genetics and mutation.
(2) Students will be able to apply their knowledge for further study in other subjects.
จุลินทรี ยต์ ่าง ๆ ทั้งโปรคาร์รีโอต ยูคาร์รีโอต อเคียแบคทีเรี ย รวมทั้งยีสต์ รา และไวรัส
โครงสร้างของเซลล์ กระบวนการเมตาโบลิซึมของจุลินทรี ย ์ การเจริ ญและโภชนาการของจุลินทรี ย ์
พันธุศาสตร์ของจุลินทรี ย ์ ภูมิคุม้ กันวิทยา ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม เมแทบอลิซึมของพลังงาน
Microorganisms; prokaryote, eukaryotes, archeabacteria. Yeast molds and virus. Cell
structure. Microbial metabolism, growth, and nutrition. Microbial genetics. Immunology.
Biomolecules and metabolism. Energy metabolism.
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BIF 511 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
3 (2-2-9)
Programming Fundamentals
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) นักศึกษามีวินัยในการเข้าเรี ยน การส่ งงาน การเข้าสอบ ให้มีความตรงต่อเวลา ให้คาแนะนา
ตักเตือนกรณี เข้าเรี ยนสาย ส่ งงานหรื อเข้าสอบช้า
(2) นักศึกษาทางานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ไม่คดั ลอกงานผูอ้ ื่น
(3) นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมและเข้าใจการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
(4) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ชุดคาสัง่ ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาโจทย์ที่ไม่ซบั ซ้อน
(5) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ เรี ยบเรี ยงความคิดและอธิบายวิธีแก้โจทย์ปัญหาเป็ นขั้นตอน
(6) นักศึกษาสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ตอ้ งใช้ในการเขียนโปรแกรมพื้นฐานได้ดว้ ยตนเอง
(7) นักศึกษาสามารถอ่านและอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงการพัฒนาโปรแกรมและสามารถ
แก้ไขข้อผิดพลาดได้ดว้ ยตนเองในความผิดพลาดเรื่ องเดิม
(8) นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานในระดับฟั งก์ชนั หรื อโมดูล โดยสามารถออกแบบ
วัตถุที่เกี่ยวข้องกับโดเมนของปัญหาได้
หลักการทัว่ ไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคาสั่ง ตัวแปร ค่าคงที่
เครื่ องหมายกระทาการนิ พจน์ ชนิ ดข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์ เรย์ โครงสร้างคาสั่งแบบลาดับ
แบบเลือกทา และแบบวนซ้ า การสร้างโปรแกรมย่อย การส่ งผ่านค่าภายในโปรแกรม แนะนาแนวคิด
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูล การฝึ กปฏิบตั ิ การใช้เครื่ องมือใน
การพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ การทดสอบ
และแก้ไข เพื่อแก้ปัญหาทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ และ/หรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง
General concepts of computer programming, statement, variable, constant, operator,
expression, data types, array data structure, program structure: sequence, selection, and repetition;
program module; user defined procedure/function; parameter passing, introduction to object oriented
programming concept, file operations: sequential file operation, random access file operation;
laboratory work: basic programming by using one of programming languages, debugging, testing,
and correcting program to solve bioinformatics and systems biology problems and/or others related.
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BIF 512 ชีววิทยาโมเลกุล
3 (3-0-9)
Molecular Biology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand and explain fundamental principle in molecular biology.
(2) Students will apply knowledge and techniques in molecular biology to gain new biological
knowledge.
(3) Students will solve a particular problem in molecular biological through term project.
การจัดเรี ยงตัวของยีนของโพรแคริ โอตและยูแคริ โอต กลไกระดับโมเลกุลของการสังเคราะห์
โปรตีนและการควบคุมการทางานของยีนของโพรแคริ โอต การลอกรหัส และกระบวนการหลังการ
ลอกรหัสของยูแคริ โอต ไดนามิกส์ของยีน การตัดต่อยีน
Gene organization in prokaryotes and eukaryotes. Molecular mechanisms of protein
synthesis. Regulation of gene expression in prokaryote. Transcription and post-transcription process
in eukaryotes. Genome dynamics. Gene manipulation.
BIF 521 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริทึม
3 (3-0-9)
Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand various computational methods of problem solving.
(2) Students will be able to apply suitable algorithms to encounter problems.
(3) Students will be able to systematically and logically solve computational problems.
(4) Students will be able to analyze and evaluate the problems and solutions in order to choose
an optimal solution.
โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น อาร์เรย์ สแตค คิว ทรี ตารางแฮช และ ฮีฟ เป็ นต้น
อัลกอริ ทึมเกี่ยวกับการเรี ยงลาดับ อัลกอริ ทึมเกี่ยวกับการค้นหา อัลกอริ ทึมเกี่ยวกับกราฟและทรี ความ
ซับซ้อนของอัลกอริ ทึม เทคนิคการออกแบบอัลกอริ ทึม การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เช่น
การแก้ปัญหาแบบแบ่งส่ วน อัลกอริ ทึมแบบกรี ดี การโปรแกรมเชิงพลวัต นักศึกษาจะได้ศึกษา
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึมที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางชีวสารสนเทศ การฝึ กเขียนโปรแกรมในการ
ทาอัลกอริ ทึมแบบต่าง ๆ
Data structures: arrays, stacks, queues, trees, hash tables, and heaps. Sorting algorithms,
searching algorithms, and graph and tree algorithms. Complexities of algorithms. algorithm design
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techniques. Solving computational problems: divide-and-conquer, dynamic programming, and
greedy algorithms. Data structures and algorithms used in solving bioinformatics and system biology
problems. Programming practices in implementing various algorithms.
BIF 612 ชีวเคมีโมเลกุล
3 (3-0-9)
Molecular Biochemistry
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will explain fundamental principle in molecular biochemistry.
(2) Students will understand and update molecular techniques such as next-generation
sequencing.
(3) Students will apply knowledge and techniques in molecular biochemistry to gain new
biological knowledge.
การศึกษาจีโนม ทรานสคริ ปโตม โปรตีโอม พื้นฐานวิวฒั นาการระดับโมเลกุล และการนาไป
ประยุกต์ใช้ การส่ งสัญญาณของเซลล์ วิทยาการใหม่หรื อขั้นสูงทางด้านชีวโมเลกุลและชีวเคมีโมเลกุล
Study of genome, transcriptome, proteome. Basis of molecular evolution and their
applications. Cellular signaling. New or advanced topics in molecular biology and biochemistry.
BIF 614 วิวฒ
ั นาการในระดับโมเลกุล
3 (3-0-9)
Molecular Evolution
วิชาบังคับก่อน : BIF 612 ชีวเคมีโมเลกุล (Molecular Biochemistry)
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand principles of molecular evolution and development;
phylogenetic and phylogenetic reconstruction by several methods; molecular clock and
speciation.
(2) Students will learn how to teamwork, and organize their work plan to meet their
objectives.
วิวฒั นาการในระดับโมเลกุลและการพัฒนา หลักการของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในแง่
วิวฒั นาการ วิธีการสร้างต้นไม้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตในแง่วิวฒั นาการ โดยวิธีระยะเวลาของ
การเกิ ดสปี ชี ส์ใหม่ พาร์ สิโมนี่ และ ความเป็ นไปได้ การประเมินระยะเวลาในการแยกสายพันธุ์โดย
อาศัยโครงสร้างระดับโมเลกุล และกระบวนการเกิดสปี ชีส์ใหม่
Molecular evolution and development. Phylogenetic principles. Phylogenetic reconstruction
by distance, parsimony, and likelihood method. Molecular clock and speciation.
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BIF 621 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางพันธุกรรม
3 (3-0-9)
Sequence Analysis and Annotation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will explain technical details of some common biological sequence analysis
methods.
(2) Students will analyze and interpret biological sequence data to infer new biological
knowledge.
ความรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ ทฤษฎี และวิธีก ารวิเคราะห์ โครงสร้ างสายพัน ธุ ก รรมและโปรตี น
วิธีการวิเคราะห์การจัดเรี ยงสายพันธุ กรรมด้วยวิธีการทางไดนามิกโปรแกรมมิงและวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพันธุกรรม และการค้นหาความคล้ายคลึงของข้อมูลในฐานข้อมูล
Introduction to the theory and methods of DNA and protein sequence analysis. Methods of
sequence alignments including dynamic programming and statistical methods. Methods of
phylogenetic analysis, and database similarity searching.
BIF 622 เทคนิคการทดลองในชีววิทยาโมเลกุล
3(2-2-9)
Experimental Techniques in Molecular Biology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand and discuss techniques in molecular biology and
bioinformatics.
(2) Students will apply technique in molecular biology and bioinformatics to analyze
biological data and problems.
(3) Students have responsibility, honest and give credit to original resources.
การศึกษาเทคนิ คทางชีวโมเลกุลทั้งระดับทฤษฎีและปฏิบตั ิ การศึกษาฐานข้อมูลทางชีววิทยา
และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ เกี่ ย วข้อ ง การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ล าดับ นิ ว คลี ไ ทด์ข องจี โนมและ
ฐาน ข้ อ มู ลจี โน ม ก ารใช้ Homology and non-homology based annotation ก ารศึ ก ษ า genome
sequencing and assembly การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ล าดับ นิ ว คลี ไทด์แ ละโครงสร้ างของอาร์ เอ็น เอ
(RNA) การศึ กษาแผนภูมิตน้ ไม้แสดงวิวฒ
ั นาการ การศึ กษาหน้าที่ ของจี โนมจากเอสเอ็นพีอะเรย์
(SNP array) และจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทรานสคริ ปโตม การสร้างแบบจาลองโปรตีน และโปรตีโอม
การศึกษาแบบจาลองจีโนม การสร้างพาธเวย์ (pathway) และการบูรณาการข้อมูล นักศึกษาจะได้ทา
โครงงานและนาเสนอผลงานซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งในการประเมินผลการเรี ยนรู ้
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Molecular biology techniques with both theoretical background and “hands-on” experiences.
Biological databases and related computer program. Genome sequencing and analysis; Genime
databases. Homology and non-homology based annotation, Genome sequencing and assembly. RNA
sequence and structure analysis. Phylogenetic analysis. Study of functional genomics using SNP
array, transcriptome and data analysis using R, protein modeling and proteome, etc. Genome scale
modeling, pathways construction, regulatory pathway construction and data integration. Project will
be assigned and student presentation is a part of evaluation.
BIF 631 ระบบฐานข้ อมูลทางชีวสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Database Systems for Bioinformatics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will be able to understand the design, database language, and data management
in order to apply it to solve information problems in bioinformatics.
(2) Students will be able to systematically and logically analyze and solve computational
problems of bioinformatics information.
(3) Students will be able to use SQL language to objectively manage information as an
information specialist in ICT literacy.
(4) Students will be able to work with other team members of term project.
แนวความคิ ด พื้ น ฐานของระบบไฟล์แ บบดั้งเดิ ม และระบบฐานข้อมู ล องค์ป ระกอบและ
สถาปั ต ยกรรมของระบบฐานข้อ มู ล รู ป แบบฐานข้อมู ล วงจรชี วิ ต ระบบฐานข้อ มู ล การออกแบบ
ฐานข้อมูล การทานอร์ มอลไลเซชัน่ รู ปแบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจาลองอีอาร์ (ER-Model) ภาษาเอส
คิวแอล (SQL) ที่ใช้ในการสร้างและเรี ยกใช้ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูลแบบกระจาย
ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในทางด้านชีวสารสนเทศ
File system, database system, database system components and architecture. Data modeling,
database design, conceptual, physical and normalization. ER-Model, database languages, SQL and
QBE. Introduction to OODB and distributed database. Database systems used in Bioinformatics.
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BIF 632 การออกแบบและการค้ นหายาใหม่
3(3-0-9)
Drug Design and Discovery
วิชาบังคับก่อน : BIF 512 ชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology)
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Student will understand principle and knowledge of drug design techniques, including
Bioinformatics and Cheminformatics, and be able to solve problems using available
tools and/or their modified tools.
(2) Students will able to use their knowledge and techniques for design or discovery of new
drug and share their ideas or reports.
(3) Students will learn how to teamwork, and organize their plan to meet their objectives.
การออกแบบยาและการค้นพบตัวยาใหม่โดยการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การ วิ เคราะห์ โ ครงสร้ างและการท างานของสารชี ว มหโมเลกุ ล (Biological macromolecules) เช่ น
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เป็ นต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างส่ วนที่ทาหน้าที่ต่าง ๆ
และโครงสร้างส่ วนที่เกิดกิจกรรมการทางานของสารออกฤทธิ์ กลไกระดับโมเลกุลของสาเหตุการเกิด
โรค การออกแบบลิแกนด์ (ligand) และการจาลองปฏิกิริยาระหว่างลิแกนด์กบั สารชี วโมเลกุล การ
ทานายคุณสมบัติทาง เภสัชของสารหรื อตัวยาใหม่ การทานายรู ปโมเลกุลของยา และการออกแบบ
โมเลกุลตั้งแต่เริ่ มแรก
Techniques in computer-aided drug design and discovery using computer and information
technologies. Analysis of structure and function of biological macromolecules, such as proteins and
nucleic acids etc. Relationships of physiologically active compounds. Ligand designing and
simulation of their interaction with biological macromolecules. Prediction of pharmacological
properties of new substance. Molecular graphics and de novo drug design.
BIF 633 การทาเหมืองข้ อมูลทางชีวสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Data Mining for Bioinformatics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand both the data mining process and workflow as well as
representative data mining algorithms.
(2) Students will be able to analyze the computational problem, and apply data mining
solution without causing harm to public at large.
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ความรู ้เบื้ องต้นของความน่ าจะเป็ น ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการทาเหมืองข้อมูลและการทา
เหมืองความรู ้ในฐานข้อมูล กระบวนการการทาเหมือ งข้อมูล การเตรี ยมข้อมูล การประเมินผลของ
โมเดล ตลอดจนวิธีการทาเหมื องความรู ้ในแบบต่างๆ เช่ น การทาเหมื องจากกฎความสัมพันธ์ การ
จาแนกข้อมูลโดยข้อมูลใกล้เคียง การจาแนกข้อมูลโดยใช้นาอีฟเบยส์ การจาแนกข้อมูลโดยใช้ตน้ ไม้
ตัดสิ นใจ การจาแนกข้อมูลโดยเครื อข่ายใยประสาท การจัดกลุ่มข้อมูล ตัวอย่างแอพพลิเคชัน่ ของการทา
เหมืองข้อมูลทางชีวสารสนเทศ
Introduction to probability theory. Introduction to data mining and knowledge discovery in
databases (KDD). Process of Data Mining. Data preparation. Model evaluation. Association rules.
Nearest neighbor classification. Naive Bayes classification. Decision tree classification. Neural
networks classification. Clustering. Data mining applications in Bioinformatics.
BIF 634 หน้ าทีข่ องจีโนมและจีโนมเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
Functional and Comparative Genomics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand the principles of comparative genomics analysis.
(2) Students will apply the common algorithms used for comparative genomics analysis.
(3) Students will analyze the scope of biological problems that can be solved by
comparative genomics analysis.
(4) Students will design efficient comparative genomics strategies to solve biological
problems including gene finding, gene functional annotation, and gene/genome
evolution.
การศึกษากระบวนการทางชีววิทยาโดยอาศัยการแสดงออกของยีนและการควบคุมการทางาน
ของยีนในระดับจีโนมของสิ่ งมีชีวิต เทคนิ คและการวิเคราะห์ดีเอ็นเอไมโครอะเรย์ (DNA Microarray)
การทางานร่ วมกันระหว่างโปรตีน และการส่ งสัญญาณทางชีววิทยา การค้นหายีนใหม่และการจัดกลุ่ม
ยีนที่ทางานร่ วมกัน การสร้างเครื อข่ายและวิถีเมตาโบลิสึมของยีนและผลิตภัณฑ์ของยีนที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการทางชีววิทยาเดียวกัน การศึกษาจีโนมเปรี ยบเทียบ การเปรี ยบเทียบจีโนมและลาดับนิ วคลี
โอไทด์ เพื่อการศึกษาพันธุศาสตร์มนุษย์ และวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต และการตอบสนองของยีนต่างๆ
ในระดับจีโนมในการดารงชีวิตต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
Study of biological processes through genome-wide expression and regulation in organisms.
DNA microarrays analysis. Protein-protein interaction and signal transduction. Gene identification
and clustering genes into functional groups. Building networks and pathways of interacting genes
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and gene products. Perspectives on comparative genomics. Genome and sequence comparisons to
understand the human genetics and evolution of organisms and genomic responses to the challenges
of evolutionary niches.
BIF 641 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3 (3-0-9)
Systems Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) นักศึกษาเข้าใจความหมายและองค์ประกอบของระบบ วัฏจักรของระบบ ระเบียบวิธี
วิเคราะห์ระบบ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
(2) นักศึกษาเข้าใจการศึกษาความเหมาะสม การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล การออกแบบการ
แสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนเอกสารประกอบการนาเสนอผลการ
วิเคราะห์
ความหมายและองค์ป ระกอบของระบบ วัฏ จัก รของระบบ ระเบี ย บวิ ธี วิ เคราะห์ ร ะบบ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเหมาะสม การใช้แผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับข้อมู ล การออกแบบการ
แสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนเอกสารประกอบการนาเสนอผลการวิเคราะห์
System components. SDLC. Analysis methodologies and CASE tools. Technical,
operational, and economical feasibility studies. DFD, ERD, input design, output design, database
design, documentation and presentation.
BIF 651 การประมวลผลอย่ างชาญฉลาดสาหรับชีวสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Computational Intelligence for Bioinformatics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students understand principal idea of each major AI problem area.
(2) Students will able to analyze a computational/bioinformatics problems and apply
neccessary AI techniques to solve the problem properly without causing harm to public
at large.
การแทนองค์ความรู ้ โมเดลที่มีความยืดหยุ่นและมีการเรี ยนรู ้ วิธีการค้นหา โมเดลที่ไม่มี
แบบอย่าง โมเดลที่มีแบบอย่าง การประมวลหลักการแบบเบย์ การเรี ยนรู ้ของคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
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ใยประสาทเที ยม ตรรกะแบบฟั ซซี การคานวณเชิ งวิวฒ
ั นาการ ขั้น ตอนวิธีเชิ งพันธุ กรรม การ
โปรแกรมเชิงพันธุกรรม กรณี ศึกษาของปัญหาชีวสารสนเทศ
Knowledge representation, Adaptive and Learning models, Search methods, Unsupervised
models, Supervised models, Bayesian reasoning, Machine learning, Neural networks, Fuzzy logics,
Evolutionary computing, Genetic algorithms, Genetic Programming, Case studies of Bioinformatics
problems
BIF 652 วิธีการทางสถิติสาหรับชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
3 (3-0-9)
Statistical Methods for Bioinformatics and Systems Biology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will explain objectives and fundamental principles of different statistical
approaches (lectures, in-class assignments, written exams).
(2) Students will appropriately select and implement statistical approaches for various
statistical problems, and critically evaluate and discuss statistical outputs (lectures, inclass assignments, written exams).
(3) Students will apply knowledge learned from the course and from their own research to
solve particular problems through project-based learning (term-project).
(4) Students will demonstrate their understanding in interpreting and analyzing statistical
papers and their own term-project results by communicating their knowledge to
faculty and other students (paper and term-project presentation).
รายวิช านี้ ครอบคลุ ม การใช้วิธี ก ารทางสถิ ติ ม าตรฐานและขั้น สู ง และอัล กอริ ทึ ม ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนมากที่ได้จากการทดลองทางชีววิทยา โดยมีเนื้อหารายวิชา ได้แก่ ความน่าจะเป็ น
และทฤษฎีทางสถิติ การอนุมานเชิงสถิติและการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลโอ
มิค (omics) ด้วยวิธีการทางสถิติ การเรี ยนการสอนเป็ นรู ปแบบผสมระหว่างการบรรยาย และการลงมือ
ปฏิบตั ิเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลจากโจทย์ปัญหา การสารวจเอกสาร นาเสนอ และอภิปรายบทความตีพิมพ์
ทางวิชาการ และการท าโครงงานประจารายวิชา เพื่ อให้นักศึ กษาได้รับ ประสบการณ์ จริ งจากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางชีววิทยา
This course covers standard and advanced statistical methods and algorithms used for
analysis of data from high-throughput experiments in biology. Topics include probability and
statistical theory, statistical inference and hypothesis testing, and statistical methods for omics data
analysis. Students will study statistical concepts and methods from lectures and perform hands-on
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analysis of real data using statistical tools and programs. Critical reviews of current topics in
statistical bioinformatics from literature are provided through student presentations and group
discussion. In addition, each student will work on a term project applying the concepts of the course
to bioinformatics and systems biology research.
BIF 662 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 1
3 (3-0-9)
Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology I
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand the principles of the special topic.
(2) Students will be able to use the information and knowledge of the special topic for some
application.
(3) Students will able to analyze the scope of biological problems that can be solved by
information and knowledge of the special topic.
ศึ ก ษาในหัว ข้อที่ แ ตกต่ างจากวิชาที่ เปิ ดสอนตามปกติ เพื่ อให้ท ัน ต่ อการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในขณะนั้น ซึ่งจะกาหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสมเมื่อเปิ ดสอน
New or advanced topics in Bioinformatics and systems biology. The contents will be
specified at the time the course is offered.
BIF 664 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 2
3 (3-0-9)
Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology II
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand the principles of the special topic.
(2) Students will be able to use the information and knowledge of the special topic for some
application.
(3) Students will able to analyze the scope of biological problems that can be solved by
information and knowledge of the special topic.
ศึ ก ษาในหัว ข้อที่ แ ตกต่ างจากวิชาที่ เปิ ดสอนตามปกติ เพื่ อให้ท ัน ต่ อการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในขณะนั้น ซึ่งจะกาหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสมเมื่อเปิ ดสอน
New or advanced topics in Bioinformatics and systems biology. The contents will be
specified at the time the course is offered.
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BIF 666 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 3
3 (3-0-9)
Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology III
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand the principles of the special topic.
(2) Students will be able to use the information and knowledge of the special topic for some
application.
(3) Students will able to analyze the scope of biological problems that can be solved by
information and knowledge of the special topic.
ศึกษาในหัวข้อที่ แตกต่างจากวิชาที่ เปิ ดสอนตามปกติ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในขณะนั้น ซึ่งจะกาหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสมเมื่อเปิ ดสอน
New or advanced topics in Bioinformatics and systems biology. The contents will be
specified at the time the course is offered.
BIF 674 การจาลองระบบสโทแคสติกสาหรับชีววิทยาระบบ
3 (3-0-9)
Stochastic Modeling for Systems Biology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand fundamental process underlying complex biological systems.
(2) Students will understand stochastic processes at different biological scales from
stochastic gene expression in a cell to random genetic drift in population during
evolution.
(3) Students will approach biological problems in the course by studying the basic theory of
stochastic processes as well as using computer programs to simulate stochastic models.
จุดมุ่งหมายสาคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาชีววิทยาระบบ คือ การทาความเข้าใจกระบวนการ
พื้นฐานของระบบชี ววิทยาที่ ซับซ้อน กระบวนการพื้นฐานเหล่านี้ มกั มีพฤติกรรมแบบสโทแคสติก
รายวิชานี้เป็ นวิชาพื้นฐานของการจาลองระบบสโทแคสติกเพื่อใช้ในการศึกษาชีววิทยาระบบ นักศึกษา
จะเรี ยนรู ้กระบวนการสโทแคสติกที่เกิดขึ้นในหลากหลายระดับของระบบชีววิทยา ตั้งแต่ความผันผวน
ของการแสดงออกของยีนภายในเซลล์ จนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรที่
เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้ทฤษฎีพ้ืนฐานของกระบวนการสโทแคสติก รวมทั้ง
การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อทาการจาลองระบบสโทแคสติก รายวิชานี้ เป็ นวิชาพหุ สาขาที่ตอ้ งใช้
ความรู ้ท้ งั ทางด้านชีววิทยาและศาสตร์เชิงคานวน
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One of the central goals of systems biology is to decipher fundamental processes underlying
complex biological systems and it has been well established that many of these processes are
fundamentally stochastic. This course is an introduction to stochastic modeling with many
applications for systems biology. Students will study stochastic processes at different biological
scales from stochastic gene expression in a cell to random genetic drift in population during
evolution. Students will approach biological problems in the course by studying the basic theory of
stochastic processes as well as using computer programs to simulate stochastic models. This
interdisciplinary course will focus on both biological and computational aspects of the topic.
BIF 676 การสร้ างแบบจาลองของพืชเพือ่ การเกษตรกรรมอย่ างชาญฉลาด
3 (3-0-9)
Plant and Crop Modeling for Smart Farming
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will be able to analyse and compare sytems biology approaches for
investigation the biological systems.
(2) Students will be able to explain (well communicate) the systematic analysis results to
broad audients.
(3) Student will be able to adapt and work in team with cross disciplines researchers.
(4) Student will be able to search and integrate the self-learning knowedge with the research
questions.
รายวิชาการสร้างแบบจาลองของพืชเพื่อการเกษตรกรรมอย่างชาญฉลาดมีการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบโครงงานเป็ นฐาน ความรู ้ ท างด้ า นจี โ นมสมั ย ใหม่ สรี รวิ ท ยาของพื ช ชี ว เคมี และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์จะถูกใช้ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์ และฟี โนไทป์ ภายในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่างๆ
มากมาย เช่น การทานายปริ มาณของผลิตผลจากพืชที่เราเพาะปลูก ภายใต้สภาวะต่างๆ เช่น เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่รวดเร็ วหรื อโรคระบาดต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถในการ
ปรั บ ปรุ ง พัน ธ์ พื ช ที่ ร วดเร็ ว และแม่ น ย า หรื อ การหาเทคนิ ค ในการเพาะปลู ก ที่ เหมาะสมต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของพืช เช่น การให้ปุ๋ยหรื อน้ าที่พอเหมาะ เนื่ องจากปั จจุบนั นี้ การจัดการทางการเกษตรไม่
เพียงแต่ตอ้ งการปริ มาณผลผลิตที่สูงเท่านั้น ยังคานึ งถึงการใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าและเกิ ดผลเสี ยต่อ
สิ่ งแวดล้อมน้อยที่ สุ ด ด้วย โดยในวิชานี้ จะศึ ก ษาหลักการและวิธีก ารในการสร้ างแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ของพื ช ชี ว วิท ยาระบบของพื ช โดยเริ่ ม จากความเข้าใจในเรื่ องสรี รวิท ยาของพื ช การ
เจริ ญเติบโตของพืช และเทคโนโลยียุคใหม่ที่ใช้ในการวัดค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ในการติดตามผลการ
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เจริ ญ เติ บโตของพืชในสภาวะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในการใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ ในการสร้าง
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของพืชด้วยเทคนิ คที่ หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทางชี ววิทยาที่ มีคุณ ค่า
ต่อไป
To pursue food security and energy sustainability under climate change crisis, advanced
sciences and technology are demanded to build up the intelligent agriculture which help finding the
optimal resource management for crop cultivation. The best practice for agricultural management,
nowadays, lies not only on the maximal yield of a crop but also on the minimal environmental
destruction. Therefore, the modeling capability to understand the intracellular regulation of a crop
and ability to predict its response to environment is crucial. Through a project-based learning
method, the plant and crop modeling for smart farming course will provide the essential knowledge
for simulating the interrelationship between genotype-phenotype of a plant. Modern genomics,
traditional physiology, biochemistry and advanced modeling are combined for systematically
exploring the relationship between genotype-phenotype under a particular environmental condition.
Crop systems biology, as a course principle, is comprised of plant modeling, including basic concept
of modeling, unicellular modeling till whole plant modeling; plant physiology; and agricultural
sciences, including advances in agricultural technology for monitoring soil, atmosphere, and plants.
The content of the course can be exploited in diverse applications relevant to intelligent agriculture,
i.e. crop yield forecasting, climatically-determined yield prediction, breeding and introduction of a
new crop variety, scoping best farming practices etc.
BIF 677 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 4
3 (3-0-9)
Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology IV
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand the principles of the special topic.
(2) Students will be able to use the information and knowledge of the special topic for some
application.
(3) Students will able to analyze the scope of biological problems that can be solved by
information and knowledge of the special topic.
ศึ ก ษาในหัวข้อที่ แ ตกต่ างจากวิชาที่ เปิ ดสอนตามปกติ เพื่ อให้ท ัน ต่ อการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในขณะนั้น ซึ่งจะกาหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสมเมื่อเปิ ดสอน
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New or advanced topics in information technology. The contents will be specified at the
time this course is offered.
BIF 679 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 5
3 (3-0-9)
Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology V
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand the principles of the special topic.
(2) Students will be able to use the information and knowledge of the special topic for some
application.
(3) Students will able to analyze the scope of biological problems that can be solved by
information and knowledge of the special topic.
ศึกษาในหัวข้อที่ แตกต่างจากวิชาที่ เปิ ดสอนตามปกติ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในขณะนั้น ซึ่งจะกาหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสมเมื่อเปิ ดสอน
New or advanced topics in information technology .The contents will be specified at the
time this course is offered. Application of knowledge and skills in Bioinformatics to solve problems
in the field of biological science and related areas.
BIF 692 สั มมนาทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 1
1 (0-2-3)
Seminar in Bioinformatics and Systems Biology I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand and be able to describe some Bioinformatics/Systems Biology
and other related contents.
(2) Students will able to plan and design their comprehensively presentation/explanation.
(3) Students will able to explain, ask questions and discuss about topics related to
Bioinformatics/Systems Biology.
(4) Students will able to use English more properly, including speaking, listening and
writing.
การรวบรวมเอกสาร การอภิ ปราย การค้นคิ ด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ หลักการ ความคิ ด
ปั ญหาและข้อมูลที่ทนั สมัยในสาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ และการอภิปรายงานที่เสนอโดย
นักศึกษาคนอื่นๆ อย่างมีเหตุมีผล
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Review, discussion, invention, analysis, and synthesis of principles and concepts, current
problems and literature in bioinformatics and systems biology. Presentations and participation in
discussion of others in class.
BIF 694 สั มมนาทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 2
1 (0-2-3)
Seminar in Bioinformatics and Systems Biology II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will understand and be able to describe some advance Bioinformatics/Systems
Biology and other related contents.
(2) Students will able to plan and design their comprehensively presentation/explanation.
(3) Students will able to explain, ask questions and discuss about topics related to
Bioinformatics/Systems Biology.
(4) Students will able to use English more properly, including speaking, listening and
writing.
การรวบรวมเอกสาร การอภิ ป ราย การค้น คิ ด วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ หลักการ ความคิ ด
ปั ญหาและข้อมูลที่ทนั สมัยในสาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ และการอภิปรายงานที่เสนอโดย
นักศึกษาคนอื่น ๆ อย่างมีเหตุมีผล
Review, discussion, invention, analysis, and synthesis of principles and concepts, current
problems and literature in bioinformatics and systems biology. Presentations and participation in
discussion of others in class.
BIF 696 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง
6 (6-0-24)
Special Research Study
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will read, analyze, and critically evaluate scientific papers, and integrate
information from various sources.
(2) Students will identify important research topics and trends, and will formulate a
complex research problem that has high impact.
(3) Students will develop deeper knowledge, understanding, scientific skills, and thinking
skills necessary for solving their research problem.
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(4) Students will critically and systematically integrate knowledge from interdisciplinary
subjects and apply their holistic knowledge to solve their research problem.
(5) Students will demonstrate research capabilities and abilities to work independently and
creatively.
(6) Students will be aware of ethical aspects related to performing research, and writing
thesis and scientific papers.
(7) Students will communicate their in-depth knowledge and understanding in their own
research to public at national or international level.
การน าความรู ้ แ ละทัก ษะทางด้านชี วสารสนเทศและชี ววิท ยาระบบเพื่ อแก้ปั ญ หาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
Application of knowledge and skills in Bioinformatics and system biology to solve problems
in the field of biological science and related areas.
BIF 698 วิทยานิพนธ์
12 (12-0-48)
Thesis
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will read, analyze, and critically evaluate scientific papers, and integrate
information from various sources.
(2) Students will develop deeper knowledge, understanding, scientific skills, and thinking
skills necessary for solving their research problem.
(3) Students will critically and systematically integrate knowledge from interdisciplinary
subjects and apply their holistic knowledge to solve their research problem.
(4) Students will demonstrate research capabilities and abilities to work independently and
creatively.
(5) Students will communicate their in-depth knowledge and understanding in their own
research to public at national or international level.
การวิเคราะห์และพัฒนาวิธีที่เหมาะสมทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ การใช้ความรู ้
และทักษะชี วสารสนเทศและชี ววิทยาระบบ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและสาขาที่
เกี่ยวข้อง
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Analysis and development of an appropriate mathematical, statistical, computing method
and use of knowledge and skills in bioinformatics and systems biology for solving biological
sciences and related area problems.
BIF 699 การฝึ กงานเพือ่ สร้ างความเชี่ยวชาญ
6 (6-0-24)
Internship
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will apply and secure their internships at institute/company of interest.
(2) Students will decide what he/she wants to learn during the internship.
(3) Students will participate in interdisciplinary team meetings and research project.
(4) Students will apply skills and knowledge to complete an internship research project.
(5) Students will demonstrate punctuality, dependability, a sincere work ethic, and
professional demeanor.
การนาความรู ้และทักษะทางด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ เพื่ อวิเคราะห์และพัฒนาวิธี
ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้โจทย์วิจยั จาก
ห้องปฏิบตั ิการทั้งในและต่างประเทศที่มีการนาผลการศึกษาไปจริ ง
Application of knowledge and skills in bioinformatics and systems biology to analyze and
develop an appropriate method for solving biological sciences problems from various bioinformatics
laboratories.
BIF 772 ชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมตาโบลิค
3 (3-0-9)
Systems Biology and Metabolic Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง:
(1) Students will be able to understand the principles underlying the systematic approach
used for studying the system.
(2) Students will be able to analyze and compare systems biology approaches for
investigation the biological systems.
(3) Students will be able to explain (well communicate) the systematic analysis results to
broad audients.
(4) Students will be able to adapt and work in team with cross disciplines researchers.
(5) Students will be able to search and integrate the self-learning knowledge with the
research questions.
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การศึกษาหลักการและวิธีการของชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมตาโบลิค การศึกษาชีววิทยา
ระบบโดยการรบกวนระบบด้วยวิธีทางชีววิทยา พันธุวิศวกรรม หรื อวิธีเคมี การติดตามการตอบสนอง
ของเซลหลังการถูกรบกวนด้วยการรวบรวมข้อมูล และการสร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของระบบ
ที่ถูกรบกวน การศึกษาวิศวกรรมเมตาโบลิค พื้นฐาน การสร้างและการวิเคราะห์เครื อข่ายวิถีเมตาโบ
ลิสึม การสร้างแบบจาลองของกระบวนการทางชี ววิทยาด้วยเทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ และการทดลอง
เพื่อการควบคุมและทานายกระบวนการทางชีววิทยา และ การออกแบบและปรับแต่งวิถีเมตาโบลิซึม
การประยุก ต์ใ ช้ชี ว วิ ท ยาระบบและวิ ศ วกรรมเมตาโบลิ ค ในการปรั บ ปรุ ง สายพัน ธุ์ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี
ความสาคัญ ทางเทคโนโลยีชีวภาพและทางเกษตรกรรม การค้น หายาใหม่ การตรวจหายีน ก่ อโรค
รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์และทานายสาเหตุของการก่อโรค
Principles and methodology of systems biology and metabolic engineering. Studies of
biological systems by systematically perturbing them biologically, genetically, or chemically.
Monitoring gene, protein, and informational pathway responses; integrating these data; and
ultimately, formulating mathematical models that describe the structure of the system and its
response to individual perturbations. Introduction of metabolic engineering. Metabolic network
reconstruction and analysis. Mathematical and experimental techniques for the quantitative
description, modeling, control, prediction of biological processes, and design of metabolic pathways.
Applications in strain improvements of biotechnological and agricultural importance, drug discovery,
disease gene identification, diagnostic and prognosis.
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