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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:–
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science and Master of Engineering Program in Biological Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวภาพ)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science (Biological Engineering)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวภาพ)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering (Biological Engineering)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วท.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Sc. (Biological Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Eng. (Biological Engineering)
หมายเหตุ : ชื่อปริญญาให้ใช้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาได้รับ และ/หรือ เนื้อหาวิชา
ที่ผู้เรียนทาวิทยานิพนธ์เน้นหนักในสาขาทางใดโดยให้กรรมการคณะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งนักศึกษาที่มีพื้นฐานในระดับ
ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และนักศึกษามีพื้นฐานในระดับ
ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หากนักศึกษาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ต้องการ
เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จะมีการตั้งเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาเพิ่มเติมโดยนักศึกษาต้องผ่าน
การศึกษาในรายวิชา BIE 610 สมการอนุพันธ์ระดับสูง และ BIE 640 ปรากฏการณ์ขนส่งในระบบชีววิทยา หรือ BIE
645 กลศาสตร์ของวัสดุที่มีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Mass balance และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาก่อน และหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่ กรรมการหลักสูตรเห็นควรสาหรับการศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย ยกเว้นกรณีที่มีนักศึกษาต่างชาติ แต่เอกสารและตาราเป็น ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเขียนและนาเสนอ
ผลงานของนักศึกษา
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 155
เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) นักวิจัย/นักวิชาการด้านวิศวกรรมชีวภาพ
2) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจทางวิศวกรรมชีวภาพ
3) ที่ปรึกษาโครงการหรือธุรกิจด้านวิศวกรรมชีวภาพ
4) นักวิเคราะห์โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวภาพ
5) วิศวกรด้านการขาย การบริการและเทคนิค ในธุรกิจด้านวิศวกรรมชีวภาพ
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. ดร. รุ่งทิวา พลังสันติกุล
Dr.rer.nat. (Physical Chemistry)
Christian-Albrecht University of Kiel, Germany (2548)
วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย (2545)
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย (2542)
2. ดร. พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์
Ph.D. (Cell Engineering)
University of Glasgow, Scotland, UK (2553)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (2548)
3. ดร. บุญเสริม แก้วกาเหนิดพงษ์ Ph.D. (Computer Science)
University College London, UK (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย (2545)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2542)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป็นที่ ทราบกันดีว่าตั้งแต่เริ่ม สหัสวรรษใหม่มานั้นโลกได้มี การเปลี่ยนแปลงจากยุ คเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นยุค ของชี ววิทยา
ประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะทางโลกตะวันตกได้ให้ความสนใจมากเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม(Environment) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม (Ecology) และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Sciences) เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และต้ นศตวรรษที่ 21 ความก้าวหน้าด้านงานวิจัย พัฒนาและเทคโนโลยี ด้านชีววิทยาได้
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นทวีคูณ โดยเฉพาะวิทยาการด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลและทางด้านอณูพันธุ
ศาสตร์ในระดับจีโนมของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการก่อโรค และมีความสาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์
การเกษตรกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งองค์ความรู้และข้อมูลใหม่ๆ เหล่านี้เกิดจากการศึกษาองค์ประกอบและแบบจาลองสิ่งมีชีวิต ที่ได้
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จากการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรม (Engineering Principles) ในการออกแบบสร้างระบบจาลองในการศึกษา การสร้างเครื่องมือวัด
ตลอดจนการนาผลการศึกษาที่ได้มาสร้างเป็ นชิ้นงานหรือเทคโนโลยีพื้ นฐานสาหรับการพัฒนาขั้น สูงต่อไป การศึกษาโดยใช้หลักการ
วิศวกรรมเพื่อเข้าใจชีววิทยา และเพื่อประยุกต์ใช้ชีววิทยาในการประดิษฐ์ชิ้นงานใหม่ๆ เพื่อทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นเป็นศาสตร์ที่
เรียกว่าวิศวกรรมชีวภาพ (Biological Engineering) การศึกษาวิจัยในศาสตร์ดังกล่าวทาให้เกิดความเข้าใจ เกิดความรู้ใหม่ทางด้านชีววิทยา มี
การตั้งสมมุติฐานและทฤษฎีใหม่ที่ต่างไปจากการศึกษาชีววิทยาแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง ข้อมูลและความรู้ที่ได้มีการค้นพบใหม่เหล่านี้ ได้ส่งผล
กระทบให้ เ กิด การปฏิ วัติ การศึ กษาทางด้ านวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ชีวภาพอย่ างมากมาย ทั้ ง การศึ ก ษาค้ น หายาใหม่
การออกแบบยา กระบวนการนาส่งยาไปยังอวัยวะ/บริเวณเป้าหมาย และการรักษาโรคที่เฉพาะเจาะจงและแม่ นยา การวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยี
ภาพถ่าย ผ่านเทคโนโลยีคลื่นเสียง /คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาวัสดุและเครื่องมือขนาด
นาโน หรือด้วยเทคโนโลยีขนาดนาโน เพื่อใช้ทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม การรักษาและทะนุบารุงสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความ
จาเป็นต้องมีบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวภาพ ที่มีทั้งองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ชีวการแพทย์/
เภสัชกรรม ในการวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูล สังเคราะห์ และ /หรือพัฒนานวัตกรรมทั้งองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และ /หรือเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมชีวภาพ ด้วยเหตุนี้ ทาให้สหวิทยาการด้านวิศวกรรมชีวภาพจึงกลายเป็นปัจจัยหลักของนวัตกรรม และวิวัฒนาการต่างๆ ขององค์
ความรู้ที่เป็นที่ต้องการของโลกในอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในประเทศไทยองค์ความรู้รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญทางด้านวิศวกรรมชีวภาพยังมีจากัด บุคลากรที่มีทักษะทางด้านวิศวกรรม
ชีวภาพในประเทศไทย ยังคงขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยทางการแพทย์
เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตยา อุตสาหกรรมทางเทคโนโลชีว ภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลให้
การวิจัย พัฒนา ด้านดังกล่าวของประเทศไทยยังคงอยู่ในวงที่แคบไม่สามารถสร้างสรรผลงานที่มาใช้งานได้ จึงยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งมีหน่วยงานที่ มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้าน
วิศ วกรรมและด้ านเทคโนโลยี ชีวภาพ มีค ณาจารย์ ที่ มีค วามรู้ แ ละความเชี่ย วชาญด้ านวิศ วกรรมชี วภาพที่ สามารถท างานแบบสหสาขา
(multidisciplinary) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของศาสตร์ด้านวิศวกรรมชีวภาพต่อการพัฒนาประเทศในสังคมโลกยุคปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ.
2550 ได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ (Biological Engineering) ในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โดยมี
ปรัชญาของหลักสูตรเพื่อผลิตวิศวกรชีวภาพที่มีความสามารถบูรณาการหลักการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต และ/หรือการแพทย
สาหรับการศึกษา วิเคราะห์ สร้างความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้ของระบบชีววิทยาขั้นสูงทั้งในระดับโมเลกุล (Molecular) เซลล์ (Cellular)
และเนื้อเยื่อ (Tissue) โดยมีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศไทยด้านการรักษาสุขภาพ (Health Care) และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงานและการเกษตร เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อการผลิตนักวิจัยสาขาวิศวกรรมชีวภาพที่มีความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญ ในเชิงลึกขั้นสูงทันต่อความต้องการของประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของ
วิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีทั กษะและ
ความชานาญทางด้านวิศวกรรมชีวภาพ จึงมีความประสงค์ที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้โดยผ่านหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ ระดับ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะเวลา 2 ปี นับเป็นหลักสูตรที่จะตอบสนองความ
ต้องการเร่งด่วนของประเทศไทย และของนานาประเทศ ในการนาความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ผสมผสานกับทางชีววิทยา
เพื่อแก้ปัญหาที่ต้องการแก้ไขทางด้านการแพทย์ เกษตรกรรม อาหาร สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆที่เป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วน และใช้เป็น
เครื่องมือในกลยุทธ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน ส่งผลให้มีความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้ พลวัตรระดับแนวหน้าในการผลิต
มหาบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนา
นวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีไว้ดังนี้
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 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้และนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้าน
วิศวกรรมชีวภาพ
 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ใฝ่รู้ และเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
 บริการวิชาการแก่สังคม
 เพิ่มขีดความสามารถของระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้
 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่น รายวิชา ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้อง
เรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
1. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
2. หลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
3. หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีประธานหลักสูตรเป็นผู้ รับผิดชอบหลัก ประสานกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดาเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (Biological Engineering) พัฒนาขึ้นเพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถเชิงวิจัยขั้นสูง ด้านการบูรณาการหลักการพื้นฐานด้านวิศวกรรม (Engineering) เข้ากับวิทยาการสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Sciences) และ/หรือการแพทย์ (Medicine) สาหรับศึกษา วิเคราะห์ สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ของระบบ
ชีววิทยาขั้นสูงทั้งในระดับโมเลกุล (Molecular) และเซลล์ (Cellular) และสามารถสังเคราะห์วิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความ
เข้มแข็งแก่ประเทศไทยด้านการรั กษาสุขภาพ (Health Care) และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Ecology) เพื่อชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยการผสมผสานความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทักษะที่แข็งแกร่งของคณาจารย์และ
นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อจัดทาหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ ให้เป็นหลักสูตร
ที่มีความสมดุลระหว่างชีววิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ทักษะในการศึกษาสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ นามาแก้ไขปัญหาทางด้านชีววิทยา
การแพทย์ เภสัชกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม และอาหาร
เนื่องจากวิศวกรรมชีวภาพเป็นสหศาสตร์ (Interdisciplinary) ที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวิต เพื่อศึกษาทาความ
เข้าใจสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสาหรับประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ทางชีวภาพ การจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรจึงมุ่งเน้นกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning (PBL) ซึ่งจะมีการบรรยายไม่เกินร้อย
ละ 40 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด โดยนักศึกษาได้รับการฝึกทักษะและสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เชี่ยวชาญใน

5
ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมชีวภาพโดยหลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิต
ดังต่อไปนี้
 รู้วิธีการเรียนรู้ (Know How to Learn) และมีทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning Competency)
 มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) และคิดเป็นระบบ (System Thinking) และสามารถบูรณา
การ (Integrate) ความรู้จากวิทยาการหลายสาขาวิชา
 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี ในการนาเสนอผลงานทั้งด้านการเขียน และการพูด
 มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และ/หรือวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งวิทยาการหลายสาขา เพื่อการทางานร่วมกัน
เป็นทีม
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างลึกซึ้ง และสามารถเรียนรู้ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง
ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ความรู้วิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในระดับสากลได้
การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้จึงเน้นและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
1.2 ความสาคัญ
ในสหัสวรรษใหม่ประชากรโลกให้ความสนใจมากเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และ
วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี การประยุกต์หลักการทาง
วิศวกรรม (Engineering Principles) ในการออกแบบสร้างระบบจาลองในการศึกษา การสร้างเครื่องมือวัด ตลอดจนการนาผลการศึกษาที่ได้มา
สร้างเป็นชิ้นงานหรือเทคโนโลยีพื้นฐานสาหรับการพัฒนาขั้นสูงต่อไป ด้วยเหตุนี้ทาให้สหวิทยาการด้านวิศวกรรมชีวเวช ( Biomedical
Engineering) และ/หรือ วิศวกรรมชีวภาพ (Biological Engineering) กลายเป็นปัจจัยหลักของนวัตกรรม และวิวัฒนาการต่าง ๆ ขององค์ความรู้
ที่เป็นที่ต้องการของโลกในอนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงจัดตั้งหลักสูตร
วิศวกรรมชีวภาพ (Biological Engineering) ในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวภาพให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ของ
โลกในยุคหลังจีโนมที่มีมากยิ่งขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ชีวภาพเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีความรู้
และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมชีวภาพ สามารถวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อออกแบบและประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาด้าน วิศวกรรม
ชีวภาพ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิศวกรรมชีวภาพโดยเฉพาะด้าน
วิศวกรรมชีวภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้อง และตรงตามความต้องการอย่างเร่งด่วนของประเทศ และระดับสากล
3. เพื่อสร้างฐานด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพให้มี - พัฒนาหลักสูตรโดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนด
หลักสูตรเดียวกันหรือใกล้เคียงของ
มหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับสากลที่
ทันสมัย
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน ประเทศและ
ภายนอกประเทศให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- สัดส่วนจานวนผลงานวิจัยต่อจานวนนักศึกษา
- รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต
- นักศึกษาของหลักสูตรได้รบั ทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการ - รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้
ความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของ ของผูใ้ ช้บัณฑิตด้านวิศวกรรมชีวภาพ
บัณฑิต
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวภาพ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถ
- พัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ - รายงานผลการประเมินการสอนในแต่ละรายวิชา
เสริมสร้างทักษะตามคุณลักษณะ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต โดย
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตที่กาหนด
ศึกษาจากงานวิจัยด้านการเรียนรูท้ ี่มีผู้เรียน กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
เป็นสาคัญ
จัดการของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และหัวข้อ
- ประสิทธิภาพในการดาเนินงานวิจัยสาหรับ
โครงงานของแต่ละวิชาให้ทันสมัยอยู่
วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสาเร็จ
เสมอ
การศึกษา
- ติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของ
- รายงานผลการประเมินความสามารถในการ
นักศึกษาใน หลักสูตรในแต่ละภาค
ปฏิบตั ิงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
การศึกษา
หลักสูตร
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การสอน - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอน - สั ด ส่ ว นจ านวนผลงานวิ จั ย ร่ ว มต่ อ จ านวน
ให้มีประสบการณ์จากการนาความรู้
ให้ทางานวิจัยร่วมกับนักวิจัยใน
อาจารย์ในหลักสูตร
ทางวิศวกรรมชีวภาพไปปฏิบัติงานจริง
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถาบันวิจัยระดับชาติ - คุณภาพของงานวิจัยซึ่งวัดได้จาก impact factor
และ/หรือ นานาชาติ
ของงานวิจัยชิ้นนั้น
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คณะกรรมการประจาหลักสูตร
2.2.2 ผู้สมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสองเป็นอย่างต่า (GPA ไม่ต่ากว่า 3.25 จากระบบการคิดคะแนนเต็ม 4.00 กรณีที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ที่ ใ ช้ ร ะบบการวั ด ผลเป็ น แบบอื่ น ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร) ในสาขาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หรื อ มี
ประสบการณ์ทางานไม่ต่ากว่า 2 ปีในด้านที่เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวเวช หรือทางด้านวิศวกรรมหรือทางด้าน
การแพทย์ หรือคณาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณา แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาในหลักสูตรได้
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
– นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่อยู่ในกลุ่มสาขาชีววิทยา ขาดทักษะและความรู้พื้นฐานด้านระบบทางชีววิทยา
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– นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่อยู่ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ขาดความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม
– นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขาดทักษะในการเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning
– นักศึกษาขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดสอนความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน ไว้ดังนี้
– จัดให้มีการเรียนการสอนพิเศษความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษาในด้านที่ยังขาด
– จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ
– จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
ค่าเหมาจ่าย
เงินอุดหนุนวิจัยภายนอก
เงินอุดหนุนจากรัฐ
รวม
ประมาณการรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนวิจัยภายนอก
เงินอุดหนุนจากรัฐ
รวม
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินเดือน
- สวัสดิการ 26%
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าวัสดุ
2.3 ค่าใช้สอย
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. รายจ่ายให้มหาวิทยาลัย
4. ทุนการศึกษา
5. ครุภัณฑ์

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2555
15
15
-

38,000
20,000
70,000
166,000
หน่วยนับ
บาท/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

2556
15
15
30
15

2557
15
15
30
15

2558
15
15
30
15

บาท/คน/ภาคการศึกษา
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
2555
2556
1,140,000
2,280,000
300,000
600,000
1,050,000
2,100,000
2,490,000
4,980,000
2555
1,323,000
1,050,000
273,000
274,500
72,000
67,500
60,000
75,000
450,000
138,000
300,000

2556
1,389,150
1,102,500
286,650
477,000
72,000
135,000
120,000
150,000
900,000
276,000
600,000

2559
15
15
30
15

จานวนรวม
2555- 2559
75
60
135
60

76,000 บาท/คน/ปี

2557
2,280,000
600,000
2,100,000
4,980,000
2557
1,458,608
1,157,625
300,983
477,000
72,000
135,000
120,000
150,000
900,000
276,000
600,000

2558
2,280,000
600,000
2,100,000
4,980,000
2558
1,531,538
1,215,506
316,032
477,000
72,000
135,000
120,000
150,000
900,000
276,000
600,000

2559
2,280,000
600,000
2,100,000
4,980,000
2559
1,608,115
1,276,282
331,833
477,000
72,000
135,000
120,000
150,000
900,000
276,000
600,000
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2555
2,485,500
165,700
129,518

2556
3,642,150
121,405

2557
3,711,608
123,720

2558
3,784,538
126,151

2559
3,861,115
128,704

รวมประมาณการรายจ่ายทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 5 ปี
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก 1 (วิทยานิพนธ์ 36
หน่วยกิต)
36
หน่วยกิต
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12
หน่วยกิต)
36
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)
ก. วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาสัมมนา
4
หน่วยกิต (S/U)
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
12
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาสัมมนา
2
หน่วยกิต (S/U)
ง.วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
BIE
หมายถึง วิชาเรียนประจาหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกพื้นฐาน
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เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชา ภาพชีวภาพ (Bioimaging)
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาวัสดุชีวภาพ (Biomaterials) และ วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering)
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชากลศาสตร์ชีวภาพ (Biomechanics)
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาชีววิทยาระบบและชีววิทยาสังเคราะห์ (Systems and Synthetic Biology)
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวภาพระดับไมโครและนาโน Micro- and Nano-bioengineering)
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาจริยธรรม (Ethics) กฎหมาย (Laws)
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาอื่นๆ
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมชีวภาพ การศึกษาปัญหาพิเศษ และ/หรือวิทยานิพนธ์
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
BIE 600 วิศวกรรมชีวภาพเบื้องต้น
3 (3-0-9)
(Introduction to Biological Engineering)
BIE 601 วิศวกรรมชีวภาพขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Biological Engineering)
BIE 602 เทคนิคการทดลองทางวิศวกรรมชีวภาพ
3 (0-6-12)
(Experimental Techniques in Biological Engineering)
BIE 603 การสร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์ด้านวิศวกรรมชีวภาพ
3 (3-0-9)
(Mathematical Modeling in Biological Engineering)
ข. หมวดวิชาเลือก
12
หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) สามารถเลือกเรียนข้ามกลุ่มวิชาได้ โดยลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
ภาพชีวภาพ (Bioimaging)
BIE 620 ภาพทางชีวการแพทย์
3 (3-0-9)
Medical Imaging
BIE 621 สารสนเทศของภาพทางชีวภาพ
3(3-0-9)
Bioimage Informatics
กลศาสตร์ชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Biomechanics, Biomaterials and Tissue Engineering)
BIE 630 วัสดุชีวภาพ
3 (3-0-9)
(Biomaterials)
BIE 631 การเลี้ยงเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม: พื้นฐานและเทคนิค
3 (0-6-12)
(Mammalian Cell Culture: Basic and Techniques)
BIE 632 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
3 (3-0-9)
(Tissue Engineering)
BIE 640/MEE 646 ปรากฏการณ์ขนส่งในระบบชีววิทยา
3 (3-0-9)
(Transport Phenomena in Biological Systems)
BIE 641 กลศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-9)
(Biomechanics)
BIE 642/MEE543 พลศาสตร์ของไหลและการคานวณ
3 (3-0-9)
(Computation Fluid Dynamics)
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BIE 643 กลศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biomechanics)
BIE 644 กลศาสตร์ระดับนาโนของวัสดุชีวภาพ
(Nanomechanics of Biomaterials)
BIE 645 กลศาสตร์ของวัสดุที่มคี วามต่อเนือ่ ง
(Continuum Mechanics)
ชีววิทยาระบบและชีววิทยาสังเคราะห์ (Systems and Synthetic Biology)
BIE 650 ชีววิทยาสังเคราะห์
(Synthetic Biology)
BIF 612 ชีวเคมีโมเลกุล
(Molecular Biochemistry)
BIF 622 เทคนิคการทดลองในชีววิทยาโมเลกุล
(Experimental Techniques in Molecular Biology)
BIF 632 การออกแบบและการค้นหายาใหม่
(Drug Design and Discovery)
BIF 652 วิธีการทางสถิติสาหรับชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
(Statistical Methods for Bioinformatics and Systems Biology)
BIF 772 ชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมตาโบลิค
(Systems Biology and Metabolic Engineering)
วิศวกรรมชีวภาพระดับไมโครและนาโน (Micro- and Nanobioengineering)
BIE 660 เซนเซอร์ชีวภาพ
(Biosensors)
BIT 661 เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน
(Nanobiotechnology)
BIT 664 เคมีไฟฟ้าเชิงวิเคราะห์
(Electroanalytical Chemistry)
วิชาเลือกทั่วไป
BIE 610/CHE 651 สมการอนุพันธ์ระดับสูง
(Diferrent equation intermediate level)
BIE 611/CPE 632 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและภาพ
(Digital Signal and Image Processing)
BIE 612 ปัญญาเชิงคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมชีวภาพ
(Computational Intelligence for Biological Engineering)
BIE 626 การออกแบบเครื่องมือทางชีวภาพ
(Biological Instrumentation Design)
BIE 696 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Individual Study)
BIE 697 หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topic I)

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

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

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

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3(3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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BIE 698 หัวข้อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
(Special Topic II)
BIE 699 หัวข้อพิเศษ 3
3 (3-0-9)
(Special Topic III)
XXX xxx รายวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
พระจอมเกล้าธนบุรีและได้รับการอนุมัตจิ ากกรรมการหลักสูตร
หมายเหตุ: วิชาเลือกเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างของวิชาเลือกที่นักศึกษาควรจะเลือกตามแขนงของงานวิจัย นักศึกษาสามารถเลือก
วิชาเลือกนอกสาขางานวิจัยได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจาหลักสูตรก่อน
ค. หมวดวิชาสัมมนา
2/4 หน่วยกิต (S/U)
หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) ต้องลงทะเบียนเรียน 4 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต ให้ผลการเรียนเป็น S
หรือ U
นักศึกษาแผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียน 2 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
BIE 690 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 1
1 (0-2-4)
(Seminar in Biological Engineering I)
BIE 691 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 2
1 (0-2-4)
(Seminar in Biological Engineering II)
BIE 692 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 3
1 (0-2-4)
(Seminar in Biological Engineering III)
BIE 693 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 4
1 (0-2-4)
(Seminar in Biological Engineering IV)
ง. วิทยานิพนธ์
12/36 หน่วยกิต
BIE 790 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
12 หน่วยกิต
(Thesis)
BIE 791 วิทยานิพนธ์ (สาหรับ แผน ก 1)
36 หน่วยกิต
(Thesis)
จ. หมวดวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6) (S/U)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9) (S/U)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
BIE 690 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 1
1 (0-2-4) (S/U)
(Seminar in Biological Engineering I)
BIE 791 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 1)
9 (0-18-36)
(Thesis)
รวม
9 (0-20-40)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 60
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
BIE 691 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 2
(Seminar in Biological Engineering II)
BIE 791
วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 1)
(Thesis)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
BIE 692 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 3
(Seminar in Biological Engineering III)
BIE 791 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 1)
(Thesis)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
BIE 693 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 4
(Seminar in Biological Engineering IV)
BIE 791 วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 1)
(Thesis)
รวม
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
BIE 600 วิศวกรรมชีวภาพเบื้องต้น
(Introduction to Biological Engineering)
BIE 601 วิศวกรรมชีวภาพขั้นสูง
(Advances in Biological Engineering)
BIE 602 เทคนิคการทดลองทางวิศวกรรมชีวภาพ
(Experimental Techniques in Biological Engineering)
BIE 603 การสร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์ด้านวิศวกรรมชีวภาพ
(Mathematical Modeling in Biological Engineering)
BIE 690 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 1
(Seminar in Biological Engineering I)
รวม

1 (0-2-4) (S/U)
9 (0-18-36)
9 (0-20-40)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 60
1 (0-2-4) (S/U)
9 (0-18-36)
9 (0-20-40)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 60
1 (0-2-4) (S/U)
9 (0-18-36)
9 (0-20-40)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 60

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (0-6-12)
3 (3-0-9)
1 (0-2-4) (S/U)
12 (9-8-43)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 60
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
BIE 691 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 2
(Seminar in Biological Engineering II)
BIE XXX วิชาเลือก 1
BIE XXX วิชาเลือก 2
XXX xxx วิชาเลือก 3
XXX xxx วิชาเลือก 4
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
BIE 790
วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
(Thesis)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
BIE 790
วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
(Thesis)
รวม

1 (0-2-4) (S/U)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
12 (12-2-40)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 54
6 (0-12-24)
6 (0-12-24)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36
6 (0-12-24)
6 (0-12-24)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
ที่ (ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
1 ผศ.ดร. ขวัญชนก พสุวัต

2 ดร. รุ่งทิวา พลังสันติกุล

3 ดร. พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์

4 ดร. ดุจเดือน วราโห

Ph.D. (Chemical Engineering), Cornell University, U.S.A. (2547)
B.Sc. (Chemical Engineering), California Institute of Technology,
U.S.A. (2541)
Dr.rer.nat. (Physical Chemistry), Christian-Albrecht University of
Kiel, Germany (2548)
วท.ม. (เคมี),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย (2545)
วท.บ. (เคมี),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย (2542)
Ph.D. (Cell Engineering), University of Glasgow, Scotland, UK
(2553)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (2548)
Ph.D. (Chemical Engineering), Cornell University, U.S.A. (2552)
B.Eng. (Chemical Engineering), RMIT University, Australia
(2545)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
10
10 10 10 10

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
6
6
6
6
6

5 ดร.บุญเสริม แก้วกาเหนิดพงศ์ Ph.D. (Computer Science), University College London, UK (2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,
ประเทศไทย (2545)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2542)
3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
1 รศ.ดร.วนิดา พวกุล
Ph.D. (Organic Chemistry), Mahidol University,
10
10
10
10
10
Thailand
2 ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering),
10
10
10
10
10
Missouri-Columbia, U.S.A.
3 ผศ.ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ Ph.D. (Biotechnology), Osaka University, Japan
10
10
10
10
10
4 รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
Ph.D. (Electroanalysis), Cranfield University, UK
10
10
10
10
10
5 ผศ.ดร.อัศวิน มีชัย
Ph.D. (Biochemical Engineering), University of
10
10
10
10
10
California, U.S.A.
6 ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
Ph.D. (Materials Science and Engineering),
10
10
10
10
10
University of Tsukuba, Japan
7 ผศ.ดร. เดี่ยว กุลพิรักษ์
Ph.D. (Systems Engineering), Brunel University,
10
10
10
10
10
U.K.
8 ผศ.ดร. ธีรนุช จันทโสภีพันธ์
Ph.D. (Mechanical Engineering), Drexel
10
10
10
10
10
University, U.S.A.
9 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
Ph.D. (Electrical Engineering), University of
6
6
6
6
6
Glasgow, Scotland, UK
10 รศ. ดร.สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์
Ph.D. (Microbiology), Mahidol University, Thailand 10
10
10
10
10
11 ดร. ไพบูลย์ ช่วงทอง
Dr. Ing. (material science), Technical University of
10
10
10
10
10
Munich, Germany
12 ดร. ศราวัณ วงษา
Ph.D. (Automatic Control and Systems
10
10
10
10
10
Engineering), University of Sheffield, U.S.A.
13 ดร. ตรีนุช สายทอง
Ph.D. (System Biology and Bioinformatics),
6
6
6
6
6
University of Edinburgh, UK
14 ดร. เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์ Ph.D. (System Biology and Bioinformatics),
6
6
6
6
6
University of Edinburgh, UK
15 ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง
Ph.D. (Materials Processing Engineering), Nagoya
10
10
10
10
10
University, Japan

15
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

16

ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขวัสดิ์

17

ผศ. ดร.สิริพร โรจนนันต์

18

อ. ชาคร รัศมีเฟื่องฟู

19
20
21

ดร. สันติธรรม พรหมอ่อน
ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
ดร.สิรินทร์รัตน์ ศิริวิสูตร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Metallurgical Engineering), Colorado School
of Mines, U.S.A.
Ph.D. (Engineering Material), The University of
Sheffield , UK
M.Sc. (Bimolecular Technology), University
of Leicester, UK.
Ph.D. (Computer Engineering), KMUTT, Thailand
Ph.D. (Biochemistry), University of Cambridge, UK
Ph.D. (Electrical Sciences and Computer
Engineering) Brown University, RI, U.S.A.

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
10
10
10
10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
6

10
6

10
10
6

10
10
6

10
10
6

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
1 Dr Mithran Somasundrum
Ph.D. (Electrochemistry), Cranfield University, UK
2 ดร. พรพิมล ศรีทองคา
Ph.D. (Electroanalysis Chemistry), Cranfield University, UK
3 ดร. พรทิพย์ โค้วนฤมิตร
Ph.D. (Material Engineering), University of Fukui, Japan
4 ดร. สุกัญญา เอี๋ยว
Ph.D. (Biomedical Engineering), Imperial College , UK
5 ดร. ชิเน ธามรงค์ธรรม
Ph.D. (Biotechnology), KMUTT, Thailand
นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและองค์กรต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างมากมายเช่น ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์ ศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด ล
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ห้องปฏิบัติการสาหร่ายประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาเหมืองแร่ ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Taipei Medical University, Taiwan. Osaka University, University of
Vienna, Columbia University, University of Arizona, Kanazawa University, Nippon Institute of Technology เป็นต้น
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal) ภายในปีการศึกษาที่ 2
3. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Advisory Committee) ที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม วิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และอาจารย์และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
ร่วมอาจจะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการ และอาจารย์ และ/หรือผู้ชานาญการอื่น ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ท่าน
4. ต้องเสนอวิทยานิพนธ์แสดงถึงการค้นพบวิทยาการใหม่ ความคิดริเริ่มหรือการวิจารณ์ด้วยความคิดใหม่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
5. ระเบียบและข้อกาหนดอื่น ๆ สาหรับการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
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6. ขั้นตอนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่อยู่ในโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จะเป็นไปตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น
และ/หรือขั้นตอนที่กาหนดไว้ในสัญญา ความร่วมมือที่ทาไว้กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศนั้น ๆ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การเรียนการสอนวิทยานิพนธ์ 12 หรือ 36 หน่วยกิต ภายใต้การควบคุมและแนะนาของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้งานวิจัยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการนาความรู้ และทักษะทางด้านวิศวกรรมชีวภาพไปใช้ในการทาวิจัย รู้จักการตั้งปัญหา ค้นคว้าหาความรู้
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การแพทย์ เกษตรกรรม อาหาร สิ่งแวดล้อม ทางยา และอื่นๆที่ซับซ้อน หรือความยุ่งยาก
ระดั บ สู ง และ/หรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยใช้ โ จทย์ วิ จั ย ที่ มี ก ารน าผลการศึ ก ษาไปใช้ จ ริ ง ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า ง ๆ ในประเทศ
และ/หรือ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในต่างประเทศ ซึ่งหลังจากการทาวิจัยเสร็จ หลักสูตรจะดาเนินการขอรับการประเมินและ/หรือความคิดเห็น
ของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ดูแล โดยแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาของหลักสูตร
นักศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่า
1) มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่ตนทาวิจัยอยู่อย่างลึกซึ้งยิ่ง
2) มีความสามารถในการหาข้อมูล ทาการทดลอง วิเคราะห์วิจารณ์ผล และมีความคิดอย่างเป็นระบบในเวลาที่กาหนด
3) มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
4) มีความสามารถที่จะนาเสนอให้ผู้อื่นรับรู้ความคิดของตนเองได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2 สาหรับแผน ก 2 และภาคการศึกษาที่ 1-4 สาหรับแผน ก 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต สาหรับแผน ก 2 และ 36 หน่วยกิต สาหรับแผน ก 1
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียนวิชาสัมมนา จานวน 2 รายวิชา (1 หน่วยกิต/รายวิชา/ภาคการศึกษา) คือ BIE 690 Seminar in
Biological Engineering I และ BIE 691 Seminar in Biological Engineering II ซึ่งนักศึกษามีโอกาสค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
จากบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ในวารสารวิจัยนานาชาติต่างๆ และนามาเรียบเรียงเพื่อนาเสนอหน้าชั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาได้ฝึก
ประมวลความรู้ และมีความรู้ในเชิงกว้างในหัวข้อที่นักศึกษาเป็นผู้รายงานและที่เพื่อ นรายงาน ได้มีโอกาสคิด ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันระหว่างผู้รายงานและกลุ่มผู้ฟัง อีกทั้งยังได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวภาพ และศาสตร์อื่นที่ เกี่ยวข้อง
มาบรรยายพิเศษ ในแต่ละภาคการศึกษา โดยเรียนเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของหลักสูตรฯ ทาให้นักศึกษาได้
เพิ่มพูนประสบการณ์และมีแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นผู้ประสบความสาเร็จในวิชาชีพต่อไป
การสอน BIE 690 Seminar in Biological Engineering I ได้ให้โอกาสนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มเรียนในปีการศึกษาแรกและมีประสบการณ์น้อย
ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากทั้งผู้เชี่ยวชาญ และรุ่นพี่ ทั้งในเนื้อหาความรู้ ทักษะการประมวลความรู้ การนาเสนอ การถาม-ตอบคาถาม และการ
แสดงความคิดเห็น รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นาเสนอเรื่องในหัวข้อที่ไปศึกษามาจากวารสารหรือบทปริทัศน์ ในการเรียนการสอนนี้มี
การประเมินการมีส่วนร่วม การนาเสนอสัมมนาของนักศึกษาด้วย
สาหรับ BIE 691 Seminars in Biological Engineering II ซึ่งเป็นการสัมมนาครั้งที่ 2 ของนักศึกษา จะทาให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นในการ
นาเสนอสัมมนา มีการเตรียมความพร้อมที่ดี มีการนาเสนอในหัวข้อที่เป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมชีวภาพมากขึ้น แสดงถึงการมีพัฒนาการด้าน
ความรู้ในศาสตร์นี้ที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษา ในด้านของการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น การซักถามประเด็นที่สงสัย หรือการเสริมเพิ่มเติม
ความรู้นอกจากที่ผู้นาเสนอได้รายงานนั้น และเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่ต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายในห้อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีใน
กระบวนการเรียนการสอนวิชาสัมมนานี้ นักศึกษาได้มีการศึกษาหัวข้อที่สนใจ และเตรียมตัวภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ นักวิจัย อย่างน้อย 3 ท่าน ในการประเมินผล
การสอน BIE 602 เทคนิคการทดลองทางวิศวกรรมชีวภาพ เป็นการเพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษาโดยให้
เป็นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงเซลล์ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทสี่ ามารถสร้างชิ้นงานขึ้นมาได้ ให้รู้จักคิดถึงเหตุในการกระทาและ
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ผลที่ได้จากการกระทานั้น และถ้าไม่ทาอย่างนั้น จะทาอย่างอื่นได้อีกหรือไม่สร้างให้แตกแขนงทางความคิด และรู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้
เทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทาวิจัยต่อยอดได้
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis proposal) ต่อกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาเบื้องต้นก่อนเสนอขออนุมัติจาก
กรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์หลังจากนั้นจึงทาการสอบ/นาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และมีการรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัยอย่างน้อย 1 ครั้งในแต่ละภาคการศึกษา ก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยการประเมินผลแต่ละครั้งรวมทั้งการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ ใช้แบบประเมินของโครงงาน ที่สอดคล้องกับเกณฑ์/ระเบียบของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเมื่อ
วิทยานิพนธ์ดังกล่าวนี้เสร็จสิ้นลงนักศึกษาได้นาเสนอผลงานวิจยั ต่อคณะกรรมการประเมินของหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์อย่างน้อย
3 ท่าน อีกทั้งนักศึกษายังต้องรวบรวมเนื้อหาในรูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนขอ
อนุมัติสาเร็จการศึกษาตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
มหาบัณฑิตมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทาวิจัยและทางวิศวกรรมชีวภาพพื้นฐานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการศึกษา ค้นคว้าได้ด้วย
ตนเองอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาอังกฤษ มีทักษะในการทางานเป็นทีมกับผู้อื่นทั้งที่อยู่ในสาขาความเชี่ยวชาญเดียวกั นและ
ต่างจากตน และมีน้าใจและจิตสาธารณะ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1) มีความรู้ มีความเข้าใจพื้นฐานเชิงเชื่อมโยง ใน
การเรียนปรับพื้นฐานความรู้ปริญญาตรีของนักศึ กษาที่มีจากสาขาวิชาที่หลากหลาย
ศาสตร์หลากหลายแขนงซึ่งบูรณาการกันขึ้นเป็น
และการเรีย นการสอนซึ่ งร้ อ ยเรีย งวิศ วกรรมชี วภาพในแขนงต่าง ๆ ซึ่ งขอบเขต
วิศวกรรมชีวภาพ และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษใน กว้างขวางและมีความเป็นสหสาขาสูงมาก เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกัน (แบบ module)
แขนงวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมชีวภาพอย่างน้อยหนึ่ง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจอย่างเชื่อมโยงแขนงวิชาที่หลากหลายในสาขาโดยภาพรวม
ด้าน และมีทัศนคติที่ดี ต่อสาขาวิชา
และเน้นให้นักศึกษาเกิดความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญเฉพาะในแขนงย่อยที่สนใจ
2) มีกระบวนการความคิดที่เป็นระบบ คิดวิเคราะห์
การจาลองสภาพการเผชิญกับปัญหาทางวิศวกรรมชีวภาพในสังคมโลก ซึ่งทักษะ
สังเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินคุณค่า อย่างมี
ดังกล่าวจะถูกนามาใช้โดยธรรมชาติในการปฏิบัติจริง ผ่านระบบการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยง
เชิงแก้ปั ญ หา (problem-based learning) ที่อานวยให้นักศึกษาที่มาจากพื้นฐาน
บนพื้นฐานทางวิชาการ บริบทของสังคม และ
วิชาการที่แตกต่างกัน (เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิศวกรรมศาสตร์) ได้ระดม
คุณธรรม
สมองตามความเชี่ยวชาญเฉพาะในการแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งอาจมีลักษณะเป็นโจทย์
งานเชิงทฤษฎี เรียงความ การออกแบบการทดลอง หรือโครงงาน เป็นต้น โดยมี
อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้ให้คาแนะนา
3) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการทา การทาวิจัยตามสาขาความเชี่ยวชาญของหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ กับกลุ่มวิจัยทั้ง
วิจัยสหสาขา
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย และภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย (ภายในประเทศ และ /หรื อ
ต่างประเทศ) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ของงานวิจัย เป็นผู้ให้คาปรึกษา ในบริบทของสังคมไทยและ/หรือสังคมโลก
4) มีความสามารถและคุณธรรมการทางานร่วมกับผู้อื่น การทาโครงงาน โจทย์ปัญหา หรือกิจกรรมกลุ่มอื่นในระบบการเรียนการสอนแบบ
เป็นหมู่คณะ มีทักษะการบริหารจัดการ
problem-based learning ที่กาหนดให้นักศึกษาที่มาจากพื้นฐานวิชาการ แนวคิด
ประสบการณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น หลากหลาย (เช่ น วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ และ
วิศวกรรมศาสตร์) แก้ปัญหาร่วมกัน
5) เป็นผู้รู้จักการสืบค้นองค์ความรู้อย่างมีวิจารณญาณ การเรียนวิชาสัม มนาในหลักสูตร ที่มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้
และการนาเสนอผลงานที่ได้ศึกษา
ให้กับผูอ้ ื่น
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คุณลักษณะพิเศษ
6) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ผ่านการสืบค้นข้อมูล การทารายงาน การ
นาเสนอผลงาน ที่กาหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษ
การร่วมจัดค่ายวิศวกรรมชีวภาพสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค่าย BIE) ที่ทาง
สาขาจัดขึ้น

7) เป็นผู้รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีประสบการณ์
การทางานกับชุมชน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมดังนี้
1) เป็นผู้เชิดชูคุณธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย และส่งเสริมให้ผู้อนื่ สร้างภาวะดังกล่าว
2) มีภาวะผู้น าและพร้อ มเป็นผู้ตามที่มีความรับผิดชอบ ตรงต่อ เวลา สามารถทางานเป็นหมู่คณะและเกิดการส่ งเสริมกัน
(synergy)
3) เคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4) สามารถวิเคราะห์และตระหนักถึงผลกระทบขององค์ความรู้ทางวิศวกรรมชีวภาพที่อาจมีผลต่อสังคมไทย และสิ่งแวดล้อม
5) เป็นผู้มีความยุติธรรม สามารถใช้หลักฐานและเหตุผล ประกอบการวินิจฉัยอย่างเป็นธรรม ในบริบทของสังคมไทยและ
สังคมโลก
6) สามารถจัดการปัญหา และความขัดแย้งทางวิชาการ สังคม และจริยธรรมคุณธรรม ที่ เกิดขึ้นและเข้าไปเกี่ยวข้อง ในฐานะ
ของนักวิศวกรรมชีวภาพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สร้างภาวะการเรียนรู้ที่ให้คุณค่ากับจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดทัศนคติดังกล่าว โดยการทาเป็นตัวอย่างและแทรกซึม
ไปในการเรียนการสอนแบบเน้นการแก้ปัญหา (problem-based learning) เช่น การตรงต่อเวลา การพูดคุยกับนักศึกษาทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบการเรียนการสอน และการให้คาปรึกษา การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เช่น
ให้นักศึกษาร่วมจัดค่าย BIE
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากทัศนคติ ที่สะท้อนออกมาจากการทากิจกรรมในหลักสูตร การเรียนการ สอน การน าเสนอผลงาน การพู ด คุ ย
หรือกิจกรรมเสริมทักษะอื่น เช่นการเขียนไดอารี่ประจาวันเป็นต้น
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวภาพดังนี้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ และเข้าใจถึงความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยง
ของสหสาขาที่บูรณาการกันเป็นวิศวกรรมชีวภาพ และเหตุผลรวมถึงความสาคัญของวิศวกรรมชีวภาพในโลกปัจจุบันและ
อนาคต
(2) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในแขนงเฉพาะทางของวิศวกรรมชีวภาพ อย่างน้อยหนึ่งแขนง และสามารถบูรณาการเชื่อมโยง
ความรู้ในแขนงดังกล่าว เข้ากับความรู้ในสาขาวิชาอื่น
(3) มีความรู้ความเข้าใจถึงที่มา ความสาคัญ แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตทางการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวภาพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของวิศวกรรมชีวภาพ ที่อาจมีต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
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การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทางานที่มอบหมาย การตอบคาถามใน
ห้องเรียน กิจกรรมกลุ่ ม การนาเสนอผลงาน การทาโครงงานขนาดย่อยและการทาวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงการพูดคุย นอก
เวลาเรียนกับคณาจารย์ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
การเรียนการสอนในช่วงแรกเป็นการปูพื้นวิศวกรรมชีวภาพในภาพรวม โดยการสอนแบบโมดูล ที่เอาเนื้อหาความรู้ทาง
วิศวกรรมชีวภาพมาร้อยเรียง เพื่อให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงของวิชา และเน้นสอนแบบ problem based learning คือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากการเผชิญโจทย์ปัญหาที่ผู้สอนกาหนดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของ โครงงาน เรียงความ หรือการบ้าน
เชิงค้นคว้า และการนาเสนอผลงานเป็นต้น ในช่วงแรกจะมี การปรับพื้นความรู้ที่สาคัญสาหรับการเรียนรู้ในวิศวกรรมชีวภาพ
นักศึกษาที่มาจากพื้นฐานวิชาการที่หลากหลาย เช่นการปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้กับนักศึกษาที่มาจากวิศวกรรม หรือการปู
พื้นฐานโปรแกรมให้กับนักศึกษาที่มาจากชีววิทยา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะที่เน้นพัฒนาให้นักศึกษาเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในสาขาวิจัยที่เลือกหลังจากการเรียนวิชาพื้นฐาน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากการสัมมนา/ การนาเสนอข้อมูลงานวิจัย
(5) ประเมินจากการบ้าน โครงงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากการเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาควรมีความสามารถดังนี้
(1) สามารถประยุกต์เชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมชีวภาพและความรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการทาวิจัยหรือการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความคิดที่มีระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและวิจารณ์ทางวิชาการ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
(3) สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล และเรียนรู้สิ่งใหม่ทางวิชาการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิชาการ หรืองานวิจัยได้อย่างมี
อิสระ มีวิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ
(4) มีศักยภาพในการออกแบบ วางแผน ดาเนินงานทางวิชาการและการวิจัยทางวิศวกรรมชีวภาพ ด้วยตนเองและร่วมมือกับ
นักวิจัยหรือนักวิชาการทั้งในแขนงของตนและแขนงอื่น
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การเรียนการสอนแบบ problem based learning ที่เน้นให้นักศึกษาเผชิญโจทย์ปัญหา และร่วมกันระดมความคิด จากมุมมอง
และพื้นฐานวิชาการของนักศึกษาที่ต่างกัน ผ่านการเรียนในชั้นเรียน โครงงาน การนาเสนอผลงาน และงานกลุ่ม เป็นต้น
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การเอื้อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วิจารณ์งานทางวิชาการ เช่น การวิจารณ์งานในชั้นเรียน หรือในการนาเสนอ
ในสัมมนา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดย
ใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาควรมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้บุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ วัย และทัศนคติที่ต่างกัน ในโอกาสที่แตกต่าง
กัน ด้วยวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถแสดงภาวะผู้นา และผู้ตามได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ และสิทธิที่ได้รับมอบหมาย
(4) มีความสามารถในการดาเนินงาน ประเมินและปรับปรุงงานของตนเองหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
(5) ตระหนักถึงความรับผิดชอบทางวิชาชีพของตน ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนแบบ problem based learning ทาให้นักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ทัศนคติ ที่หลากหลายได้ร่วมระดมสมองทางาน
กันเป็นกลุ่ม รู้จักการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการทากิจกรรมเสริม คือการจัดค่าย BIE
และการทาวิทยานิพนธ์ โดยมีคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถในสายงานเป็นผู้ให้คาปรึกษา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากการแสดงออก และทัศนคติที่สะท้อนออกมาจากการทางานที่ได้รับมอบหมาย การเรียนในชั้นเรียน การร่วม
กิจกรรม การนาเสนอผลงาน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
นักศึกษาควรมีทักษะดังต่อไปนี้
(1) มีทักษะและความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน การคิดคานวณเบื้องต้นที่จาเป็นในการทาวิจัย ในสาขารวมถึงการใช้เครื่อง
คานวณ และการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน และสถิติสาหรับงานวิจัย เป็นอย่างต่า นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์
ในสาขาวิชาที่เน้นหนักทางวิศวกรรม จะมีความคาดหวังในทักษะการคานวณ เหล่านี้ให้มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง
(2) สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศเพื่อการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าเชิงวิชาการ และการจัดการข้อมูลเบื้องต้นในการทา
วิจัยในสาขา
(3) มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้รับสาส์น ที่มีความหลากหลาย ในบริบท และสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการนาเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความทางวิชาการ
โปสเตอร์ การนาเสนอปากเปล่า เป็นต้น
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทักษะดังกล่าว ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ problem based learning ที่ทาให้นักศึกษา ต้องเผชิญกับ
โจทย์ที่ต้องการทักษะดังกล่าวในการแก้ปัญหา และการนาเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและผู้ร่วมเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์แลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมและความถูกต้องของทักษะกระบวนการดังกล่าว รวมไป
ถึงการนาเสนอผลงานทางวิชาการในวิชาสัมมนาเป็นต้น
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากความเข้าใจ และความเหมาะสมของวิธีการที่เลือกใช้ จากการทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสอบกลางและ
ปลายภาค การทางานกลุ่ม การทาโครงงาน วิทยานิพนธ์ และการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากการสอบถามพูดคุยให้คาปรึกษากับนักศึกษาในระหว่างการเรียนในหลักสูตร
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Course For Post
Greduate Students 2 (1-2-6)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post
Graduate Students 3 (2-2-9)

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์

ระหว่างบุคคลและความ

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

รับผิดชอบ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

























5
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2.ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนือ้ หาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน
ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

BIE 600 วิศวกรรมชีวภาพเบื้องต้น









BIE 601 วิศวกรรมชีวภาพขั้นสูง



































BIE 621 สารสนเทศของภาพทางชีวภาพ















BIE 630 วัสดุชีวภาพ













































BIE 602 เทคนิคการทดลองทางวิศวกรรมชีวภาพ
BIE 603 การสร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์ด้าน
วิศวกรรมชีวภาพ
BIE 620 ภาพทางชีวการแพทย์

BIE 631 การเลี้ยงเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม: พื้นฐาน
และเทคนิค
BIE 632 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
BIE 640/MEE 646 ปรากฏการณ์ขนส่งในระบบ
ชีววิทยา
BIE 641 กลศาสตร์ชีวภาพ
BIE 642/MEE543 พลศาสตร์ของไหลและการคานวณ

4



5



6



1
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3

4
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4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

1
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
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5. ทักษะการ
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BIE 645 กลศาสตร์ของวัสดุที่มคี วามต่อเนื่อง









































BIE 650 ชีววิทยาสังเคราะห์
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BIE 643 กลศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง



BIE 644 กลศาสตร์ระดับนาโนของวัสดุชีวภาพ
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2. ความรู้

BIF 612 ชีวเคมีโมเลกุล






BIF 622 เทคนิคการทดลองในชีววิทยาโมเลกุล













BIF 632 การออกแบบและการค้นหายาใหม่











BIF 652 วิธีการทางสถิติสาหรับชีวสาร
สนเทศและชีววิทยาระบบเและชีววิทยาระบบ
BIF 772 ชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมตาโบลิค
BIE 660 เซนเซอร์ชีวภาพ





























BIT 661 เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน

  
  




BIT 664 เคมีไฟฟ้าเชิงวิเคราะห์











3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ



BIE 610/CHE 651 สมการอนุพันธ์ระดับสูง















 























BIE 611/CPE 632 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและ
ภาพ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
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BIE 612 ปัญญาเชิงคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรม
ชีวภาพ
BIE 626 การออกแบบเครื่องมือทางชีวภาพ
BIE 696 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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5. ทักษะการ
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2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

BIE 697 หัวข้อพิเศษ 1






BIE 698 หัวข้อพิเศษ 2





 

































BIE 699 หัวข้อพิเศษ 3





 

































BIE 690
BIE 691
BIE 692
BIE 693
BIE 790
BIE 791
































































   
   















สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 1
สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 2
สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 3
สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 4
วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
วิทยานิพนธ์ (สาหรับ แผน ก 1)
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1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) เป็นผู้เชิดชูคุณธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคมไทย และส่งเสริมให้ผู้อื่นสร้างภาวะดังกล่าว
(2) มีภาวะผู้นา และพร้อมเป็นผู้ตามที่มีความรับผิดชอบ ตรง
ต่อเวลา สามารถทางานเป็นหมู่คณะและเกิดการส่งเสริมกัน
(synergy)
(3) เคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
(4) สามารถวิเคราะห์และตระหนัก ถึงผลกระทบขององค์
ความรู้ทางวิศวกรรมชีวภาพที่อาจมีผลต่อสังคมไทย สังคม
โลก และสิ่งแวดล้อม
(5) เป็นผู้มีความยุติธรรม สามารถใช้หลักฐานและเหตุผล
ประกอบการวินิจฉัยอย่างเป็นธรรม ในบริบทของสังคมไทย
และสังคมโลก
(6) สามารถจัดการปัญหา และความขัดแย้งทางวิชาการ สังคม
และจริยธรรมคุณธรรม ที่เกิดขึ้นและเข้าไปเกี่ยวข้อง ในฐานะ
ของนักวิศวกรรมชีวภาพ

2. ความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
และเข้าใจถึงความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยง
ของสหสาขาทีบ่ ูรณาการกันเป็นวิศวกรรมชีวภาพ และเหตุ
ผลรวมถึงความสาคัญของวิศวกรรมชีวภาพในโลกปัจจุบนั
และอนาคต
(2) มีความรู้ความเข้าใจขัน้ สูงในแขนงเฉพาะทางของ
วิศวกรรมชีวภาพ อย่างน้อยหนึ่งแขนง และสามารถบูรณา
การเชื่อมโยงความรู้ในแขนงดังกล่าว เข้ากับความรู้ใน
สาขาวิชาอื่น
(3) มีความรู้ความเข้าใจถึงที่มา ความสาคัญ แนวโน้มใน
ปัจจุบนั และอนาคตทางการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวภาพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของวิศวกรรมชีวภาพ ที่
อาจมีต่อสังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม

3. ทักษะทางปัญญา
(1)สามารถประยุกต์เชื่อ มโยงความรู้ทางวิศวกรรมชีวภาพ
และความรู้ที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ในการทาวิจัยหรือการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2)มี ค วามคิ ด ที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผน สามารถวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ ประเมินและวิจารณ์ทางวิชาการ อย่างมีความคิด
สร้างสรรค์
(3)สามารถสื บ ค้ น รวบรวมข้ อ มู ล และเรี ย นรู้ สิ่ง ใหม่ ท าง
วิชาการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิชาการ หรืองานวิจัยได้
อย่างมีอิสระภาพ มีวิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ
(4) มีศักยภาพในการออกแบบ วางแผน ดาเนินงานทาง
วิชาการและการวิจัยทางวิศวกรรมชีวภาพ ด้วยตนเองและ
ร่วมมือกับนักวิจัยหรือนักวิชาการทั้งในแขนงของตนและ
แขนงอืน่
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้บุคคล
ที่มีพื้นฐานความรู้ วัย และทัศนคติที่ต่างกัน ในโอกาสที่
แตกต่างกัน ด้วยวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถแสดงภาวะผู้นา และผู้ตามได้ในสถานการณ์ที่
เหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ และสิทธิที่ได้รับ
มอบหมาย
(4) มีความสามารถในการดาเนินงาน ประเมินและปรับปรุง
งานของตนเองหรืองานที่ได้รบั มอบหมายจากกลุ่ม
(5) ตระหนักถึงความรับผิดชอบทางวิชาชีพของตน ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะและความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน การคิด
คานวณเบื้องต้นทีจ่ าเป็นในการทาวิจัย ในสาขารวมถึงการใช้
เครื่องคานวณ และการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
พื้นฐาน และสถิติสาหรับงานวิจัย เป็นอย่างต่า นักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เน้นหนักทางวิศวกรรม จะมีความ
คาดหวังในทักษะการคานวณ เหล่านี้ให้มีความเชี่ยวชาญใน
ระดับสูง
(2) สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศเพื่อการสืบค้น รวบรวม
ข้อมูล ค้นคว้าเชิงวิชาการ และการจัดการข้อมูลเบื้องต้นใน
การทาวิจัยในสาขา
(3) มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้แก่ผู้รบั สาส์น ที่มีความหลากหลาย ในบริบท และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
รวมไปถึงการนาเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความ
ทางวิชาการ โปสเตอร์ การนาเสนอปากเปล่า เป็นต้น
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1.

2.

3.

1.

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทา
ความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยจัดให้นักศึกษามีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่
ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของมหาบัณฑิต ประเมินความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่สาเร็จ การศึกษาและเข้า
ทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่จะสาเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากศิษย์เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดใน
หลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วดั เป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ (ข) จานวนรางวัลทางสังคม
และวิชาชีพ
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) โดยที่นักศึกษาแผน ก
1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) ต้องมีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตร
ที่สอน
(2) มหาวิทยาลัยได้มีจัดทาโครงการในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ก่อนเริ่มปฏิบตั ิงานจริง
(3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสาย
ตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(3) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขา
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(5) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะและ/หรือของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการประจาหลักสูตรทาหน้าที่ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบ
1. หลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติที่
ทันหรือเป็นผู้นาในการสร้างองค์
และ ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมีการ ทันสมัย
ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชา
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
2. จานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
วิศวกรรมชีวภาพ
2. จัดแนวทางการเรียนการสอนให้มีทั้ง
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือมีผู้เรียนเป็น
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนว
แกน
แนวทางการเรียนที่สร้างทั้งองค์
ทางการเรียนรูท้ ี่ทันสมัยด้วยตนเอง
3. จานวนรายชื่ออาจารย์ พร้อมประวัติ
ความรู้ทักษะทางวิชาการและ
3. จัดให้นักศึกษามีการเข้าร่วมอบรมเชิง
ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ การ
วิชาชีพที่ทันสมัย
ปฏิบตั ิการเพื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้
พัฒนาและฝึกอบรม
3. ตรวจสอบและปรับปรุง หลักสูตร 4. จัดให้มีผู้ช่วยสอนในบางวิชา เพื่อช่วย
4. จานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
และบันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการ
5. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
เรียนรู้
ปริญญาเอก และ หรือ/เป็นผู้มีตาแหน่งทาง 5. ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์
วิชาการ หรือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ผู้สอนโดยนักศึกษา
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาในทาง 6. ผลการประเมินโดยคณะ กรรมการที่
วิชาการ และ/หรือ เป็นผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในหลักสูตรทุก
วิชาชีพสาขา วิศวกรรมชีวภาพ และ/หรือ
2 ปี
ในด้านที่เกี่ยวข้อง
7. ผลการประเมินโดยคณะ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 5 ปี
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
การประเมินผล
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาดูงาน 8. ผลการประเมินโดยบัณฑิตผู้สาเร็จ
และเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในและ
การศึกษาทุกปี
ต่างประเทศ
9. ผลการประเมินโดยผู้ว่าจ้างบัณฑิตทุก 2 ปี
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ปี
9. จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลใน
การประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ หลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยผู้สาเร็จการศึกษา

2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การหารายได้เสริมจากแหล่งทุนภายนอก และ/หรือโดยการบริการวิชาการ นอกจากรายได้จาก
งบประมาณแผ่นดิน ในการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
บริหารจัดการ
บริหารจัดการด้าน
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
งานสานักงาน
การเรียนการสอน

หน่วยนับ

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

5

8

เครื่อง

2

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)

-

1

เครื่อง

3

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

1

1

เครื่อง

4

เครื่องฉายภาพวีดีทัศน์

-

1

เครื่อง

5

อุปกรณ์ต่อพ่วง

-

8

ตัว

6

ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)

1

-

ระบบ

7

-

1

8

Access Point Wireless LAN
เครื่อง server

-

1

ชุด
เครื่อง

9

เครื่อง Fluorescence spectrometer

-

1

เครื่อง

10

ฐานรองตู้เพาะเชื้อ

-

1

ฐาน

11

เครื่องเหวี่ยงสารเคมี

-

1

เครื่อง

12

เครื่องมือตรวจสอบความเป็นพิษ

-

1

เครื่อง

13

ระบบกรองน้าสาหรับห้องปฏิบตั กิ าร

-

1

ชุด

14

-

1

เครื่อง

15

เครื่องวิเคราะห์สมบัติพื้นผิวเชิงกายภาพระดับนาโน
)AFM(
เตาหลอมโลหะแบบสุญญากาศ

-

1

เครื่อง

16

เครื่องเคลือบฟิล์มบาง

-

1

เครื่อง

17

เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า

-

4

เครื่อง
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ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

บริหารจัดการ
งานสานักงาน

บริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอน

หน่วยนับ

18

เครื่องวัดค่า pH

-

1

เครื่อง

19

เครื่องเขย่าโดยใช้คลื่นเสียง

-

1

เครื่อง

20

เครื่องปั่นแยกอนุภาคขนาดเล็ก

-

1

เครื่อง

21

เครื่องเขย่า

-

1

เครื่อง

22

กล้องจุลทรรศน์

-

1

เครื่อง

23
24

เครื่องทาความเย็น
กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดโดยเคมีไฟฟ้า (scanning
electrochemical microscope)

-

1
1

เครื่อง
เครื่อง

ห้องสมุด
แหล่ง ความรู้ ที่ สนั บสนุ นวิ ชาการทางด้านวิ ศ วกรรมชีวภาพ และวิ ชาอื่น ที่ เกี่ยวข้ อง ได้ จากเอกสารและสิ่ง พิ มพ์ จากสานักหอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วไปไว้
ให้บริการ ซึ่งนักศึกษาสามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และแบบเรียน e-Learning ได้ตลอด 24ชั่วโมง โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
นอกเหนือจากการให้บริการทรั พยากรสารสนเทศตามมาตรฐานของห้องสมุดโดยทั่วไปแล้ว สานักหอสมุดยังได้จัดให้มีห้อง KMUTT’s
Learning and Information Commons (KLINICS) ซึ่งมีวีดิทัศน์การเรียนการสอน สารคดี ภาพยนตร์ ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออ้างอิง พร้อม
อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เช่น กล้องดิจิทัล วิดีโอโปรเจ็คเตอร์ สแกนเนอร์ โดยมีบรรณารักษ์ /นัก
บรรณสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้คาแนะนา /ช่วยเหลือ โดยเฉพาะด้านการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ และ
อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้ได้วางแผนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย
(Self Directed Learning) สาหรับดารงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขตามอัตภาพ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ คือเครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเมื่อ สาเร็จ
การศึกษาแล้วนักศึกษาจะมีความสามารถและความพร้อมทั้งด้านความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในงานของวิศวกรรมชีวภาพ ที่จะเข้าไปร่วม
ทางานกับกลุ่มงานและกลุ่มวิจัยต่างๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีหรือความเชี่ ยวชาญในทางวิศวกรรมชีวภาพเป็นเครื่องมือได้ทันที จึงมีความ
จาเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อ ง
และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลงานวิจัยทั้งในห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสามารถนาเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่า เพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทัง้ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน
รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
(3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่ อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้
ปฏิบัติงาน
(4) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลในห้องปฏิบัติการทดลอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน และดูแลให้การเรียนการสอน
เป็นไปโดยราบรื่น
(5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาระหว่างการเรียนการสอน
(6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาระหว่างการเรียนการสอน
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(7) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่าเสมอ
อย่างมากทุก 3 ปี
(8) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและ
วารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้อง
มีมากกว่าจานวนคู่มือ
1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าสานักหอสมุด และทาหน้าที่ประเมินความ
พอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมิน
ความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 1. จัดให้มีห้องมัลติมีเดีย ที่ มีความพร้อมใช้งานอย่างมี 1. รวบรวมจั ด ท าสถิ ติ จ านวนเครื่ อ งมื อ
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ
ประสิ ท ธิ ภาพ ทั้ ง ในการสอน การบั น ทึ ก เพื่ อ เตรี ย ม
อุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้
เครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การ
จัดสร้างสื่อสาหรับการทบทวนการเรียน
งานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และเครื่ อ งมื อ
ทดลอง ทรั พ ยากร สื่ อ และ 2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือวิชาชีพที่ทันสมัย
ความเร็ ว ของระบบเครื อ ข่ า ยต่ อ หั ว
ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
ในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ สร้าง
นักศึกษา
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนทั้ง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
2. จานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนที่มี
การศึ กษาในห้ อ งเรี ย น นอก 3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการทดลองเปิ ด ที่มีทั้ง
การฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้
เครื่องคอมพิวเตอร์และ พื้นที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษา 3. สถิติของจานวนหนังสือตารา และสื่อ
ได้ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ทดลองหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ด้วยจานวนและ
ดิจิทัล ที่มีให้บริการ และสถิติการใช้งาน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
หนังสือตารา สื่อดิจิทัล
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือตารา และสื่อดิจิทัล 4. ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรเพื่ อ การ
เพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เรียนรู้และการปฏิบัติการ
เสมือน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่า ระดับปริญญาเอกหรือผู้เชี่ยวชาญและ
ดาเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒปิ ริญญาตรีขนึ้ ไปที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รบั ผิดชอบ หรืออืน่ ๆทีเ่ กี่ยวข้อง
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร และสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้อง
ให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและนักพัฒนานักศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์จะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง
(Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้นักพัฒนานักศึกษาจะเป็นที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคผนวก จ.)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากผลการสารวจ
(1) ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบุคลากรที่มที กั ษะด้านภาษาต่างประเทศ และด้านการฝึกปฏิบตั ิด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้จริง
(2) ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบุคลากรที่มคี วามใฝ่รู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ ความรู้ในวิชาหลัก และความชานาญในการปฏิบัติงานจริง
(3) ผู้ใช้บัณฑิตประสงค์ให้บคุ ลากรที่จะเข้ามาทางานจริง มีไหวพริบ การตัดสินใจและวางแผนและทางานอย่างเป็นขั้นตอน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2555

2556 2557 2558 2559

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการด าเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา

X

X

X

X

X

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

X

X

X

X

X

9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง

X

X

X

X

X
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2555

2556 2557 2558 2559

X
X
X
X
X
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
X
X
X
X
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ตที่ มี ต่ อ บั ณฑิ ตใหม่ เฉลี่ ยไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5 จาก
X
X
X
คะแนนเต็ม 5.0
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมหารือของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คาเสนอแนะด้านการใช้กลยุทธ์ในการสอน
(2) การสอบถามหรือสนทนากับนักศึกษาด้านประสิทธิผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือ อาจารย์พี่เลี้ยง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
(1) นักศึกษาปัจจุบัน/มหาบัณฑิตใหม่/ศิษย์เก่า
(2) ผู้ใช้บัณฑิต
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของมหาบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7. ข้อ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) มีการนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอประธานหลักสูตร
(3) ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
Remedial English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
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This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’
confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the students
are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the students to
improve their language and skills autonomously.
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post Graduate Students
3 (2-2-9)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students or Pass grade from placement procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้ นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้ างอิง
จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการ
สื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes in
Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on
the real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focussed and
simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with
language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasise language use not usage, real communication not
classroom practice.
BIE 600
วิศวกรรมชีวภาพเบื้องต้น
3 (3-0-9)
Introduction to Biological Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพรวมเบื้องต้นของ สหวิทยาการวิศวกรรมชีวภาพ และการประยุกต์หลักการพื้นฐานด้าน วิศวกรรมศาสตร์กับการวิเคราะห์
ระบบทางชีววิทยา รวมทั้งการกล่าวถึงการประยุกต์ใช้วิทยาการวิศวกรรมชีวภาพในงานด้านต่างๆ
An overview of the multi-disciplinary field of biological engineering and application of engineering principles to the analysis of
biological systems. Applications in biological engineering field will also be presented.
BIE 601
วิศวกรรมชีวภาพขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advances in to Biological Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาทางวิศวกรรมชีวภาพในเชิงลึก เน้นหัวข้อขั้นสูงในสาขาต่างๆของวิศวกรรมชีวภาพเช่น วัสดุชีวภาพ, กลศาสตร์ชีวภาพ,
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ, ภาพชีวภาพ, ไมโคร นาโนวิศวกรรมชีวภาพ, ชีวระบบ ชีววิทยาสังเคราะห์, และอื่นๆ รวมทั้งเรียนรู้ถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี, งานวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันของสาขาต่างๆที่เลือกมา
In-depth studies in biological engineering. Focuses on advanced topics in various fields in biological engineering, such as
biomaterials, biomechanics, tissue engineering, bioimaging, micro- and nano-bioengineering, systems biology, synthetic biology, etc. Learn
about the knowledge and theory behind current technology and up-to-date research and development in the selected fields.
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BIE 602

เทคนิคการทดลองทางวิศวกรรมชีวภาพ
3 (0-6-12)
Experimental Techniques in Biological Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคในการทาการทดลองที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมชีวภาพ เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในการทา
การทดลอง การออกแบบการทดลอง การอธิบายผลการทดลองและการเขียนรายงานผลการทดลอง รวมถึงการนาความรู้ที่เรียนมาในวิชาวิศวกรรม
ชีวภาพที่ผ่านมามาใช้กับโจทย์ปัญหาของวิชานี้
Experimental techniques in various aspects of biological engineering.Designed to teach students laboratory skills, experimental
design, interpretation of data and technical writing of the
laboratory report. Applying principles encountered in the previous biological
engineering courses to the problems assigned in this course.
BIE 603
การสร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์ด้านวิศวกรรมชีวภาพ
3 (3-0-9)
Mathematical Modeling in Biological Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาเบื้องต้นให้รู้จักการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ รู้จักเทคนิคทางคณิตศาสตร์และวิธีการคิดทางวิ ศวกรรมศาสตร์ที่ต้อง
ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือปัญหาทางชีววิทยา การประยุกต์ใช้เทคนิคคณิตศาสตร์และการสร้างแบบจาลองเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาทาง
วิศวกรรมชีวภาพ
An introduction course for students to be familiar with mathematical modeling. Mathematical techniques together with a
engineering approach needed to solve problems in biological system. Applications of the mathematical techniques and modeling approaches to
understand biological engineering problems.
BIE 620
ภาพทางชีวการแพทย์
3 (3-0-9)
Medical Imaging
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
หลักการของเทคนิคการทาให้เกิดภาพทางชีวการแพทย์ เช่น X-ray, ultrasound, radiography และ magnetic resonance imaging
(MRI) โดยเน้นหลักการทางกายภาพ วิธีการทางานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งขั้นตอนและสูตรคานวณในการแก้ปัญหาการทาให้เกิด
ภาพ การแปลผลภาพทางการแพทย์และพยาบาล งานวิจัยและประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับภาพทางชีวการแพทย์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในพัฒนาการทาให้เกิดภาพทางชีวการแพทย์ และการประยุกต์
The principles of medical imaging techniques such as X-ray, ultrasound, radiography and magnetic resonance imaging
(MRI). The primary focus is on the physical principles, instrumentation methods, and imaging algorithms. The medical interpretation of
images and the clinical, research and ethical issues in medical imaging are also included to give students a deeper understanding of the
development and application of medical imaging.
BIE 621
สารสนเทศของภาพทางชีวภาพ
3 (3-0-9)
Bioimage Informatics
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
การใช้เทคนิคเชิงคานวณสาหรับการวิเคราะห์ภาพทางชีวภาพ การระบุลักษณะเด่นของภาพทางชีวภาพ การแยกส่วนภาพทาง
ชีวภาพ การซ้อนทับภาพทางชีวภาพโดยกาหนดตาแหน่ง และอื่น ๆ การทาเหมืองข้อมูลภาพทางชีวภาพเพื่อค้นหาและระบุความรู้จากภาพทาง
ชีวภาพ การสร้างภาพแสดงจากภาพประกอบทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้สารสนเทศของภาพทางชีวภาพในด้านวิศวกรรมชีวภาพ
Using computational techniques for bioimage analysis, feature identification, segmentation, registration, etc. Data mining
useful knowledge from bioimages. Visualization of bioimages. Applications of bioimage informatics in biological engineering.
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BIE 626

การออกแบบเครื่องมือทางชีวภาพ
3 (3-0-9)
Biological Instrumentation Design
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
บทนาเกี่ยวกับกรอบความคิดพื้นฐานในการออกแบบเครื่องมือทางชีวภาพ ทฤษฎี เกี่ยวกับหัววัดชีวภาพ การดาเนินการส่ง
สัญญาณ ศักย์ไฟฟ้าทางชีวภาพ การวัดการไหลเวียนโลหิต และระบบทาให้เกิดภาพทางชีวการแพทย์
Introduction to basic concept and design of biological instrument, principles of bio-sensor and signal processing, biopotential,
measurement of blood flow and medical imaging systems.
BIE 630
วัสดุชีวภาพ
3 (3-0-9)
Biomaterials
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
พื้นฐานทางด้านวัสดุชีวภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย พลาสติก โลหะ และเซรามิก ที่สามารถใช้ในร่างกายมนุษย์ได้ ทาให้ทราบถึง
พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพ หน้าที่ การใช้งานของวัสดุชีวภาพ ขีดจากัดในการใช้งาน ตลอดจนประเภทความเสียหายของวัสดุ
ชีวภาพ การแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิชาวัสดุชีวภาพ
An effective background in a wide range of biomaterials that include polymers, metals/alloys, and ceramics and that are
currently used in human body repair. The basic and some in-depth knowledge of what biomaterials are made of, how biomaterials contribute to
the saving of human lives, the criteria of materials for biomedical use, biocompatibility, failure modes of biomaterials, and the current R/D
activities in biomaterials, challenges that biomaterials are facing and future direction of R/D in biomaterials.
BIE 631
การเลี้ยงเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม: พื้นฐานและเทคนิค
3 (0-6-12)
Mammalian Cell Culture: Basic and Techniques
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
วิชาปฏิบัติการเพื่อฝึกฝนเทคนิคการเลี้ยงเซลล์ให้กับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางการเลี้ยงเซลล์มาก่อน วิชานี้ครอบคลุมถึงเรื่อง
ต่อไปนี้ ทักษะพื้นฐานในการเลี้ยงดูเซลล์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเซลล์ การฆ่าเชื้อเครื่องมือ การทาเซลล์แช่แข็ง การเก็บเซลล์ที่ผ่านการแช่แข็ง การ
นับเซลล์ รูปร่างของเซลล์ที่ถูกต้อง และการนาเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในการวัดความเป็นพิษ
This is a laboratory course intended to provide practical training to those who have little or no prior experience in cell culture.
The topics include the basic skills required to maintain cell cultures such as maintaining aseptic technique, preparing media, sterilizing
equipment, passaging, freezing and storage, recovering the frozen stocks, counting viable cells and characterizing cellular morphologies. The use
of mammalian cell culture for toxicity study is also discussed
BIE 632
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
3 (3-0-9)
Tissue Engineering
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักการในการสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะขึ้นมาใหม่ในห้องทดลองและในสิ่งมีชีวิต ซึ่งประกอบด้วย การ
เลือกเซลล์ที่ เหมาะสมที่ใ ช้ในการสร้ างเนื้อ เยื่อใหม่ การออกแบบและการผลิต โครงสร้างที่ ทาจากวัสดุชีวภาพ รวมถึง การปลูกถ่ายเ นื้อเยื่ อ
นอกจากนั้นยังมีการอภิปรายถึงการประยุกต์นาชิ้นเนื้อเยื่อไปใช้จริง
The principles underlying strategies for the regeneration of tissues and organs in vitro and in vivo are addresses. These
include appropriate cell selection, biomaterial scaffold design and fabrication, and the preparation of implant grafts. Examples of tissue
engineered based applications are analyzed as case studies.
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BIE 640/MEE 646ปรากฏการณ์ขนส่งในระบบชีววิทยา
3 (3-0-9)
Transport Phenomena in Biological Systems
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
ความหนืดและกลไกการส่งผ่านโมเมนตัม การกระจายของความเร็วในการไหลแบบลามีนาและแบบเทอร์บูแลนต์ การกระจาย
ของอุณหภูมิในของแข็งและในการไหลแบบลามีนา การแพร่ และกลไกการส่งผ่านมวล การกระจายของความเข้มข้นในของแข็งและในการไหล
แบบลามีนา สมการของการเปลี่ยนแปลงสาหรับระบบหลายองค์ประกอบ
Viscosity and the mechanism of momentum transport, Velocity distribution in laminar and turbulent flows, Temperature
distribution in solid and in laminar fluid flow, Diffusivity and the mechanism of mass transport, Concentration distribution in solid and in
laminar flow, Equations of change of multi-component systems.
BIE 641
กลศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-9)
Biomechanics
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
เพื่อศึกษาการทางานและการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ โดยศึกษาและทาความเข้าใจทางกายภาพและการตอบสนองของ
กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และศึกษาคิเนมาติคส์ของวัตถุแกร่ง รวมถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับกลศาสตร์และจลศาสตร์ของร่างกาย ผลลัพธ์ข องระบบ
แรงที่ข้อต่อ การดล โมเมนตัม การกระแทก รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกที่เชื่อมต่อกันในระบบข้อต่อของมนุษย์ วิชานี้ยังครอบคลุม
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบเกนท์ ระบบกายภาพบาบัด และศึกษาความแข็งของวัสดุ ความเค้น ความเครียด และคุณสมบัติและการออกแบบ
ของวัสดุทางชีววิทยา รวมถึงทฤษฎีความเสียหาย ในส่วนสุดท้ายของวิชานี้จะเน้นเกี่ ยวกับการศึกษาเรื่องโมเลกุลในเชิงกลซึ่งจะกล่าวถึงหลักการ
เพื่อนามาใช้ในการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
The primary objective of this course is to provide students with the basic knowledge to undertake a biomechanical approach
to the analysis of human movement. To understand the physical actions of bone, muscle, tendon and ligament and become familiar with the
kinematics of rigid bodies and their interaction at joints, students will be introduced to static and dynamics of human body: forces and joints
reaction forces, impulse-momentum, angular kinetics, dynamics of limb rotation, kinematics and kinetics of linkage system. The course also
includes gait analysis, rehabilitation engineering along with strength of materials of biomechanical systems stress, strain, properties of biological
material, viscoelastic property, models of material behavior, and fracture mechanics. In addition, the last part of the course focuses on molecular
mechanics, including the concepts of molecular modeling and simulation.
BIE 642/MEE 543
พลศาสตร์ของไหลและการคานวณ
3 (3-0-9)
Computation Fluid Dynamics
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และผลกระทบ และสรุปทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ และวิเคราะห์งานทางด้าน
วิศวกรรม จากการคานวณพลศาสตร์ของไหล (CFD) สมการพาเชียลดิฟเฟอร์เรนท์ (PDE) วิธีไฟไนดิฟเฟอร์เรนท์เบื้องต้น ทฤษฎีพื้นฐาน การ
ประยุกต์วิธีการคานวณกับแบบจาลองที่เกี่ยวข้องกับการไหลของของไหล
Introduction: General remarks on the discipline and impact, and overview of CFD on engineering analysis and design, Partial
Differential Equations (PDE), Basics of Finite-Difference methods, Theoretical Background, Application of numerical algorithms to selected
model equations relevant to fluid flow.
BIE 643
กลศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Biomechanics
วิชาบังคับก่อน : BIE 641 กลศาสตร์ชีวภาพ
การประยุกต์ของหลักกลศาสตร์เพื่อนามาใช้ในการอธิบายลักษณะของเนื้อเยื่ออ่อน, เนื้อเยื่อแข็งและเซลล์ในเชิงกล นอกจากนั้น
วิชานี้ยังครอบคลุมถึงการอธิบายเรื่องความเค้น, ความเครียด และการยืดหยุ่นขั้นสูงของเนื้อเยื่อปกติและเนื้อเยื่อผิดปกติในระดับเซลล์และโมเลกุล
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Application of the principles of continuum mechanics to characterization of the passive and active mechanical properties of
soft and hard tissues and their constituent cells. Fundamentals of the description of stress and strain and advanced topics in viscoelasticity are
considered to describe the normal and diseased state at the tissue, cellular and molecular level.
BIE 644
กลศาสตร์ระดับนาโนของวัสดุชีวภาพ
3 (3-0-9)
Nanomechanics of Biomaterials
วิชาบังคับก่อน : BIE 641 กลศาสตร์ชีวภาพ
การพัฒนาและการค้นคว้าล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ระดับนาโน ซึ่งเน้นในด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุที่เป็น
สารประกอบทางเคมีและวัสดุชีวภาพในระดับที่เล็กมาก (10-9 เมตร) ประเด็นที่คลอบคลุมในวิชานี้มีดังต่อไปนี้ การอธิบายถึงแรงกระทาต่างๆใน
ระดับอะตอม, การยึดเกาะของอะตอม, การเกิดรอยในวัสดุที่มีขนาดนาโนเมตร, รายละเอียดของโมเลกุลจากรอยหัก, จุลทรรศน์แรงสัมผัส, ความ
ยืดหยุ่นของสายโมเลกุลใหญ่, การกระทาระหว่างโมเลกุลในโพลิเมอร์, หลักการของ dynamic force spectroscopy การวัดความแข็งแรงของพันธะ
ระหว่างโมเลกุลชีวภาพ, และหลักการของเครื่องจักรโมเลกุล
Latest scientific developments and discoveries in the field of nanomechanics, i.e. the deformation of extremely tiny (10-9
meters) areas of synthetic and biological materials. Lectures include a description of normal and lateral forces at the atomic scale, atomistic
aspects of adhesion, nanoindentation, molecular details of fracture, chemical force microscopy, elasticity of individual macromolecular chains,
intermolecular interactions in polymers, dynamic force spectroscopy, biomolecular bond strength measurements, and molecular motors.
BIE 645
กลศาสตร์ของวัสดุที่มีความต่อเนื่อง
3 (3-0-9)
Continuum Mechanics
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
แบบจาลองที่มีความต่อเนื่ องนิยมใช้อธิบายกลศาสตร์ของของแข็ง หรือวัสดุเหมือนของแข็ง ในแบบจาลองเหล่านี้ ปริมาณ
เชิงกลศาสตร์ที่เหมาะสม (เช่น เวคเตอร์ เทนเซอร์) ถูกใช้เป็นตัวบอกปริมาณการเสียรูปของวัสดุที่สัมพันธ์กับสภาวะอ้างอิงที่ไม่มีการเสียรูป ในวิชา
นี้ให้นักศึกษาได้รู้จักหลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ และเชิงกลทางความร้อน สมการการเปลี่ยนรูปของวัสดุที่ยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น และการ
ประยุกต์ใช้ที่เน้นกลศาสตร์ที่มีความต่อเนื่องของวัสดุชีวภาพ
Continuum models have been widely employed in describing the mechanics of many solid and solid-like materials. In these
models, appropriate kinematic quantities (vectors, tensors etc.) are introduced to quantify deformation in the material relative to an undeformed
reference state. This course will introduce the student to general principles of mechanics and thermomechanics, constitutive equations of largedeformation elasticity and inelasticity. Applications will be included, with an emphasis on continuum modeling in biomechanics
BIE 650
ชีววิทยาสังเคราะห์
3 (3-0-9)
Synthetic Biology
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของชี ว วิ ท ยาสั ง เคราะห์ กระบวนการพื้ น ฐานทางชี ว วิ ท ยาระดั บ โมเลกุ ล ของการแสดงออกของยี น
ทรานสคริปชั่น และทรานสเลชั่น กระบวนการควบคุม และกระบวนการเมตาโบลิซึม พื้นฐานของวงจรชีวภาพในเชิงการออกแบบตามธรรมชาติ
ไบโอบริค-ชิ้นส่วนดีเอ็นเอมาตรฐาน และการออกแบบวงจรและการสร้างสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์จากชิ้นไบโอบริค หลักการและซอพแวร์คอมพิวเตอร์
เพื่อการสร้างแบบจาลองและการจาลองสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ การประยุกต์และตัวอย่างของชีววิทยาสังเคราะห์ ความเสี่ยง จริยธรรม และความท้าทาย
ของชีววิทยาสังเคราะห์ ทบทวนวรรณกรรมด้านชีววิทยาสังเคราะห์
Synthetic biology principles. Basic molecular biological processes; transcription, translation, regulation, and metabolism.
Design principles of biological circuits. Biobricks: standard biological parts-registry, parts, devices and systems. Designing and construction of
biological systems from biobricks. Mathematical modeling of transcription, translation, regulation and metabolism in cell. Computer aided
design methods for synthetic biology. Applications and examples of synthetic biology. The risks, ethics and challenges of synthetic biology.
Review of recent literature in synthetic biology.
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BIE 660

เซนเซอร์ชีวภาพ
3 (3-0-9)
Biosensors
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
ศึกษาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจวัดโมเลกุลขนาดเล็กเช่น DNA โปรตีน เซลล์ โดยเข้าใจการประยุกต์ใน
การทดสอบการวินิจฉัย การวิจัยทางเภสัชกรรม และการเฝ้าสังเกตทางสิ่งแวดล้อม อธิบายวิธีทางไบโอเซ็นเซอร์ที่ประกอบด้วย เคมีไฟฟ้า การเรือง
แสง การสะท้อนของเสียง และ การมองเห็นภาพ และมีการสอนลักษณะของ selective surface chemistry รวมถึงกระบวนการสาหรับไบโอโมเลกุล
ที่เชื่อมติดกับ transducer surfaces โดยเรียนรู้การทางานจากกรณีศึกษาของระบบไบโอเซ็นเซอร์ ที่ใช้ในการค้า ในหลักสูตรสอนกระบวนการดั้งเดิม
สาหรับการตรวจวัดทางชีวภาพ รวมทั้งขยายไปสู่การวิจัยในปัจจุบันและเซ็นเซอร์แบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับนาโน photonic crystals
และเครื่องมือสมัยใหม่ที่ใช้ทางด้านของยีนและโปรตีน
Learn the underlying engineering principles used to detect small molecules, DNA, proteins, and cells in the context of
applications in diagnostic testing, pharmaceutical research, and environmental monitoring. Biosensor approaches including electrochemistry,
fluorescence, acoustics, and optics will be reviewed. The course also teaches aspects of selective surface chemistry, including methods for
biomolecule attachment to transducer surfaces. By learning how biosensor performance is characterized and analyze case studies of commercial
biosensor systems. The course teaches classical methods for biodetection, but also extends into current areas of research and novel sensors
involving nanotechnology, photonic crystals, and new tools used in the fields of genomics and proteomics.
BIE 610/CHE 651 สมการอนุพันธ์ระดับสูง
3 (3-0-9)
Differential equation intermediate level
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์สาหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมชีวภา พเช่น
ถ่ายเทมวลสารและพลังงานภายในเซลล์ กลศาสตร์ของไหลและจลนศาสตร์เคมีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์และอวัยวะในร่างกาย โดยใช้เทคนิคการแก้
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และเชิงอนุพันธ์ย่อย เพื่อให้ได้คาตอบแบบแน่แท้ และ คาตอบเชิงตัวเลข
This course focuses on the formulation of a mathematical model and the solution of problems in biological engineering,
for example, heat and mass transfer inside cells, fluid mechanics and reaction kinetics. Several techniques to solve both exact solution and
numerical solution of ordinary differential equations and partial differential equations are present.
BIE 611/CPE 632
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและภาพ
3 (3-0-9)
Digital Signal and Image Processing
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
การแทน การวิเคราะห์ และการออกแบบสัญญาณระบบแบบไม่ตอ่ เนื่องทางเวลา การแปลแบบ Z (Z-Transform) และการ
แปลงฟูริเยร์ (Fourier Transform) แบบไม่ต่อเนื่อง ขั้นตอนวิธีการแปลงแบบฟาสต์ฟูริเยร์ (Fast Fourier Transform) การออกแบบระบบกรอง
สัญญาณ แบบเรียกซ้า (IIR) และไม่เรียกซ้า (FIR) ทางเวลาและความถี่ การประมาณเพาเวอร์สเปคตรัม (Power Spectrum) และการประยุกต์การ
ประมวลสัญญาณดิจิทัลกับการออกเสียง (Speech) และการประมวลภาพลักษณ์ (Image Processing)
Representation analysis and design of discrete time signals and systems are presented. Z-Transforms and the Discrete
Fourier Transforms, the Fast Fourier Transform (FFT) algorithm, Time and frequency domain design techniques for recursive (IIR) and non
recursive (FIR) systems are covered. Additional topics include parametric signal modeling power spectrum estimation, and applications to
speech and image processing.
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BIE 612

ปัญญาเชิงคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมชีวภาพ
3 (3-0-9)
Computational Intelligence for Biological Engineering
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
ปัญญาเชิงคอมพิวเตอร์เป็นการศึกษาและออกแบบเอเยนต์ปัญญาที่สามารถเรียนรู้ และสร้างการกระทาภายใต้เหตุผลและการ
รับรู้ที่ชาญฉลาด เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การตัดสินใจ การค้นหา การค้นคืน การจัดกลุ่ม การหาค่าเหมาะสม เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่
พบในด้านวิศวกรรมชีวภาพ วิชานี้จะครอบคลุมเอเยนต์ปัญญาที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันต่างๆ อาทิเช่น Artificial Neural Networks, Fuzzy Logics,
Evolutionary Computation และ Swarm Intelligence
Computational intelligence is the study and design of intelligent agents that learn and make intelligent reasoning, perception,
and action possible to solve problems such as decision making, searching, retrieving, clustering, and optimization. These problems are often
found in biological engineering. This course will include actively well-known agents such as Artificial Neural Networks, Fuzzy Logics,
Evolutionary Computation, and Swarm Intelligence.
BIE 696
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3 (3-0-9)
Individual Study
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
การวิจัย และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้โจทย์หรือปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
นาไปสู่วิธีการหรือกระบวนการที่สามารถตอบคาถามปัญหาได้ / หรือการวิจัยเชิงนวัตกรรมโดยใช้แนวทางการเรียนรู้จากปัญหาจริง เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาธุรกิจใหม่ทางวิศวกรรมชีวภาพ หรือที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้โจทย์จากงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
Self-research and study of the short topics purposed by industry under supervision of an advisor(s) which lead to the solution
for industry site or an innovative research project using a problem-based approach for commercialization of new technology or products in
Biological Engineering or related industry. The project will be closely supervised by a project advisory committee.
BIE 697
หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
Special Topic I
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
ศึกษาหัวข้อใหม่ๆ ที่ทันสมัยและกาลังเป็นที่สนใจในวงการด้านวิศวกรรมชีวภาพ ซึ่งรายละเอียดของวิชาจะกาหนดขึ้นตาม
หัวข้อที่ศึกษา
Teach the updated and interesting topics in Biological Engineering or aleeald ealer
BIE 698
หัวข้อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
Special Topic II
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
ศึกษาหัวข้อใหม่ๆ ที่ทันสมัยและกาลังเป็นที่สนใจในวงการด้านวิศวกรรมชีวภาพ ซึ่งรายละเอียดของวิชาจะกาหนดขึ้นตาม
หัวข้อที่ศึกษา
Teach the updated and interesting topics in Biological Enigineering or related areas
BIE 699
หัวข้อพิเศษ 3
3 (3-0-9)
Special Topic III
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
ศึกษาหัวข้อใหม่ๆ ที่ทันสมัยและกาลังเป็นที่สนใจในวงการด้านวิศวกรรมชีวภาพ ซึ่งรายละเอียดของวิชาจะกาหนดขึ้นตาม
หัวข้อที่ศึกษา
Teach the updated and interesting topics in Biological Engineering or aleeald ealer
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BIF 612

ชีวเคมีโมเลกุล
3 (3-0-9)
Molecular Biochemistry
วิชาบังคับก่อน : BIF 512 ชีวโมเลกุล
จีโนม ทรานสคริปโตม โปรตีโอม พื้นฐานวิวัฒนาการระดับโมเลกุล และการนาไปประยุกต์ใช้ การส่งสัญญาณของเซลล์
Genome, transcriptome, proteome, basis of molecular evolution and their applications, cellular signaling
BIF 622
เทคนิคการทดลองในชีววิทยาโมเลกุล
3 (2-2-9)
Experimental Techniques in Molecular Biology
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
การศึกษาเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลทั้งระดับทฤษฎีและปฏิบัติ เทคนิคสาหรับการศึกษาโครงสร้างและการแสดงของยีน เช่น
ปฏิกิริยาห่วงลูกโซ่ (PCR) การวิเคราะห์ DNA ด้วยเอนไซม์ตัดจาเพาะ การแยก DNA และ โปรตีน ด้วยกระแสไฟฟ้า การโคลนยีน การหาลาดับนิ
วคลีโอไทด์ การวิเคราะห์ DNA ด้วยเทคนิค Souahlan การสกัด RNA การศึกษาการแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค RT-PCR เทคนิค Noaahlan และ
DNA Micaoeaaey รวมทั้ง การวิเคราะห์การแสดงออกในระดับโปรตีนด้วยเทคนิค 2D Gle Eelcaaophoalrir และ โปรตีโอม (ภาคปฏิบัติเป็นส่วน
สาคัญสาหรับนักคอมพิวเตอร์และนักคณิตศาสตร์ในการเข้าใจและรู้จักเทคนิคต่างๆในการศึกษาชีววิทยาโมเลกุล)
An intensive overview of molecular biological techniques with both theoretical background and “hands-on” experiences. The
focus will be on techniques used to study gene structure and expression. Techniques such as polymerase chain reaction (PCR); restriction
endonuclease analysis; agarose and polyacrylamide gel electrophoreses; molecular cloning; automated DNA sequencing; Southern blot analysis;
mRNA extraction, RT-PCR, northern blot and DNA microarray analysis; and 2D gel electrophoresis and proteome analysis will be performed.
(Practicals are important to enable computer scientists and mathematicians to get a feel for the techniques).
BIF 632
การออกแบบและการค้นหายาใหม่
3 (3-0-9)
Drug Design and Discovery
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
การออกแบบยา และการค้นพบตัวยาใหม่โดยการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์โครงสร้างและการ
ทางานของสารชีวมหโมเลกุล (Biological mecaomoelcuelr) เช่น โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เป็นต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ส่วนที่ทาหน้าที่ต่าง ๆ และโครงสร้างส่วนที่เกิดกิจกรรมการทางานของสารออกฤทธิ์ กลไกระดับโมเลกุลของสาเหตุการเกิดโรค การออกแบบ
ลิแกนด์ (ligend) และการจาลองปฏิกิริยาระหว่างลิแกนด์กับสารชี วโมเลกุล การทานายคุณสมบัติทางเภสัชของสารหรือตัวยาใหม่ รวมทั้งการ
ทานายรูปโมเลกุลของยา และการออกแบบโมเลกุลตั้งแต่เริ่มแรก
Techniques in computer-aided drug design and discovery Using computer and information technologies in areas such as
searching and analysis of structure and function analysis of biological macromolecules; analysis of structure function and structure activities
relationships of physiologically active compounds; ligand designing and simulation of their interaction with biological macromolecules;
predictions of pharmacological properties of new substances; molecular graphics and de novo drug design.
BIF 652
วิธีการทางสถิติสาหรับชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
3 (3-0-9)
Statistical Methods for Bioinformatics and Systems Biology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้วิธีการทางสถิติมาตรฐานและขั้นสูงและอัลกอริธึมในการวิเคราะห์ข้อมูลจานวนมากจากการทดลองชีววิทยาในระดับจี
โนม รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้และทฤษฎี สถิติ การให้คะแนนและนัยสาคัญ การประมวลผลข้อมูล แบบจาลองและการพบคุณสมบัติใหม่
การเรียนการสอนเป็นแบบ Project-based เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาในระดับจีโนมโดยเน้นการ
ทางานเป็นกลุ่ม การอภิปรายและการมีส่วนร่วมในโครงการของนักศึกษา รวมทั้งการสารวจเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคนิคทางสถิติ
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The course covers standard and advanced statistical methods and algorithms used for analysis of the data from highthroughput experiments in genome biology. Topics include probability and statistics theory; scoring and statistical significance, data integration,
models and emergent properties finding. The course is project-based, providing hands-on experiences with analysis of genome-wide biological
data, group discussion and communication on results. Critical review and assessment of the current statistical techniques from literature are also
provided.
BIF 772
ชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมตาโบลิค
3 (3-0-9)
Systems Biology and Metabolic Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาหลักการและวิธีการของชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมตาโบลิค การศึกษาชีววิทยาระบบโดยการรบกวนระบบด้วยวิธี
ทางชีววิทยา พันธุวิศวกรรม หรือ วิธีเคมี การติดตามการตอบสนองของเซลหลังการถูกรบกวนด้วยการรวบรวมข้อมูล และการสร้างแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบที่ถูกรบกวน การศึกษาวิศวกรรมเมตาโบลิค พื้น ฐาน การสร้างและการวิเ คราะห์เ ครือข่ ายวิถีเมตาโบลิสม การสร้าง
แบบจาลองของกระบวนการทางชีววิทยาด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์และการทดลอง เพื่อการควบคุมและทานายกระบวนการทางชีววิทยา และ การ
ออกแบบและปรับแต่งวิถีเมตาโบลิสม การประยุกต์ใช้ชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมตาโบลิค ในการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ มีความสาคัญ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพและทางเกษตรกรรม การค้นหายาใหม่ การตรวจหายีนก่อโรค 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.
BIT 661
เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน
3 (3-0-9)
Nanobiotechnology
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
พื้นฐานระบบชีววิทยาในระดับไมโครและนาโน เทคนิคทางด้าน micaofebaiceaion การวิเคราะห์ในระดับนาโน การนาความรู้
ทางด้ านโครงสร้ างและกระบวนการต่ างๆ ของชี วโมเลกุล มาใช้ ใ นการสร้ างเครื่ อ งมือ ขนาดนาโนเพื่ อการประยุ กต์ ใช้ท างการแพทย์ แ ละ
เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การสังเคราะห์วัสดุชีวภาพ เซนเซอร์ชีวภาพ ไบโออีเลคโทรนิคส์
Bericr of bioryralmr ea micao end nenorceelr. Paincipelr of micaofebaiceaion alchniqulr. Nenoeneeyaicr. Heanlrring ahl
raaucaualr end paoclrrlr of biomoelcuelr foa dlrigning nlw ceerrlr of nenofebaiceald dlviclr, ruch er novle funcaionee mealaieer, biorlnroar,
biolelcaaonicr, foa mldicee end bioalchnoeogicee eppeiceaionr.
BIT 664
เคมีไฟฟ้าเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-9)
Electroanalytical Chemistry
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บริบทพื้นฐาน เซลไฟฟ้าเคมี หลักการโวลแทมเมตรี อินเทอร์เฟสระหว่างอิเลคโทรดและสารละลาย ชนิดของอิเลคโทรด การท
รานส์เฟอร์ของอิเลคตรอน กระบวนการถ่ายเทมวล ประเภทของ โวลแทมเมตรี โพเทนชิโอเมทรี โมดิฟายด์อิเลคโทรด สเปคโตรอิเลคโตรเคมี
Fundemlnaee conclpar, lelcaaochlmicee cleer, paincipelr of voeaemmlaay, lelcaaodl-roeuaion inalafecl, ayplr of lelcaaodlr,
lelcaron aaenrfla, merr aaenrpoaa, ayplr of voeaemmeaay, poalnaiomlaay, modifild lelcaaodlr end rplcaaolelcaaochlmiraay.
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BIE 690

สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 1
1 (0-2-4)
Seminar in Biological Engineering I
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
นักศึกษาต้องนาเสนอสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่
นาเสนอ รวมทั้งการเข้าฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ
Saudlnar eal alquiald ao palrlna rlminear on edvencld aopicr in Biological Engineering oa aleeald ealer ao ahlia ceerrmealr
end mlmblar of aleching raeff. Rlpoaar of ahl rlminear hevl ao bl rubmiaald foa gaeding efalaweadr. Participation in seminar given by invited
experts is also required.
BIE 691
สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 2
1 (0-2-4)
Seminar in Biological Engineering II
วิชาบังคับก่อน : BIE 690 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 1
นักศึกษาต้องนาเสนอสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่
นาเสนอ รวมทั้งการเข้าฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ
Saudlnar eal alquiald ao palrlna rlminear on edvencld aopicr in Biological Engineering oa aleeald ealer ao ahlia ceerrmealr
end mlmblar of aleching raeff. Rlpoaar of ahl rlminear hevl ao bl rubmiaald foa gaeding efalaweadr. Participation in seminar given by invited
experts is also required.
BIE 692
สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 3
1 (0-2-4)
Seminar in Biological Engineering III
วิชาบังคับก่อน : BIE 691 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 2
นักศึกษาต้องนาเสนอสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่
นาเสนอ รวมทั้งการเข้าฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ
Saudlnar eal alquiald ao palrlna rlminear on edvencld aopicr in Biological Engineering oa aleeald ealer ao ahlia ceerrmealr
end mlmblar of aleching raeff. Rlpoaar of ahl rlminear hevl ao bl rubmiaald foa gaeding efalaweadr. Participation in seminar given by invited
experts is also required.
BIE 693
สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 4
1 (0-2-4)
Seminar in Biological Engineering IV
วิชาบังคับก่อน : BIE 692 สัมมนาด้านวิศวกรรมชีวภาพ 3
นักศึกษาต้องนาเสนอสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่
นาเสนอ รวมทั้งการเข้าฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวภาพ
Saudlnar eal alquiald ao palrlna rlminear on edvencld aopicr in Biological Engineering oa aleeald ealer ao ahlia ceerrmealr
end mlmblar of aleching raeff. Rlpoaar of ahl rlminear hevl ao bl rubmiaald foa gaeding efalaweadr. Participation in seminar given by invited
experts is also required.
BIE 790
วิทยานิพนธ์ (สาหรับ แผน ก 2)
12 หน่วยกิต
Thesis
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
การวิจัย และค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาไปสู่ความคิดใหม่ องค์ความรู้ใหม่ หรือสิ่งทีค่ ้นพบ
ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Self-research and study under supervision of an advisor(s) which lead to new concept(s) or new finding in Biological
Engineering or related areas.
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BIE 791

วิทยานิพนธ์ (สาหรับ แผน ก 1)
36 หน่วยกิต
Thesis
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นของผู้สอน
การวิจัย และค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาไปสู่ความคิดใหม่ องค์ความรู้ใหม่ หรือสิ่งทีค่ ้นพบ
ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Self-research and study under supervision of an advisor(s) which lead to new concept(s) or new finding in Biological
Engineering or related areas.

