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สารบัญ (ต่อ)
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
เอกสารแนบหมายเลข 4 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 105
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2561
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
106
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากย์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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พ.ศ. 2559
เอกสารแนบหมายเลข 8 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 129
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สานักจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25550191106223
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Bioengineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวภาพ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Engineering (Bioengineering)
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Eng. (Bioengineering)
3. วิชาเอก - ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก1
จานวน
แผน ก แบบ ก2
จานวนไม่น้อยกว่า
แผน ข
จานวนไม่น้อยกว่า
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาโท
 หลักสูตรปริญญาเอก

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5.3 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน........................... รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...........................................................ประเทศ.................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา ( เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ) ................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. เปิดสอน ภาคการศึกษาปีการศึกษา
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
2560
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 26/2560 วันที่ 21 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มี
ความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี
การศึกษา 2561 และ 2562 ตามลาดับ
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกร
8.2 นักวิทยาศาสตร์
8.3 อาจารย์
8.4 นักวิจัยและพัฒนา
8.5 ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย
เลขประจาตัวประชาชน 3 9011 0010x xxx
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. นายวิทวัส แจ้งเอี่ยม
เลขประจาตัวประชาชน 3 8301 0036x xxx
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. นายสันติ โพธิ์ศรี
เลขประจาตัวประชาชน 3 4608 0039x xxx
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
วท.ม. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. นายอาลักษณ์ ทิพยรัตน์
เลขประจาตัวประชาชน 3 1009 0204x xxx
Ph.D. (Chemical Engineering) Syracuse University, USA พ .ศ. 2545
M.Eng. (Chemical Engineering) Syracuse University, USA พ .ศ. 2542
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2537
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว ของประเทศ ”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน“ โดยอาศัยพื้นฐานภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแผนพัฒนา
นี้จะเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลาง การแข่งขันในโลกที่รุนแรง
ขึ้นมาก แต่ประเทศไทยมีข้อจากัดหลายด้าน อาทิคุณภาพคนไทยยังต่า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่อง
องค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้าสูงที่เป็น อุปสรรคต่อการยกระดับ
ศักยภาพการพัฒนา รวมไปถึงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จานวน
ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ภายในสิ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมไปถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว
ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน นอกจากนี้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก็ยังมุ่งเน้นให้หลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ ซึง่ เห็นได้ว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีชีวภาพได้มีการ
พัฒนาล้าหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะการบูรณาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ด้าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งเป็นแขนงวิชาหนึ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ มีความทันสมัยและพัฒนาไปอย่าง
มาก ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
อนาคตของโลก จะให้ความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างมาก ตามการคาดการณ์ของ OECD ซึง่
เศรษฐกิจของโลกจะพัฒนาไปสู่ระบบ Bioeconomy ในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งในขณะนี้ มีบางประเทศในเอเชีย
เช่น ไต้หวัน ได้พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพแล้วและมี
ความล้าหน้าทางด้านนี้ไปอย่างมาก
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ในประเทศไทยเองมีการเปิดสอนทางด้านวิศวกรรมชีวภาพในระดับมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเพียง 10 แห่ง รวมมหาวิทยาลัยบูรพา และส่วนใหญ่เน้นในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อ
รองรับการพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานี้ที่จะรองรับการ
เจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีขีวภาพที่บูรณากับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมก็ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต เนื่องมากจากการขยายฐานการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่บูรณาการเข้ากับศาสตร์ทาง
วิศวกรรม มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่ต้องการในด้านการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงในหลากหลาย
แขนงสาขาวิชา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในหลายๆ ด้านให้ดีขึ้น อาทิ
ในด้านการเกษตร ได้มีการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ โดยการใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลใน
การปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะตามต้องการอย่างแม่นยา เพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรให้มากขึ้น หมายมุ่งเพื่อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคตมีการประยุกต์ศาสตร์ด้านนี้ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพืชป่าหายาก
โดยการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมาย เพื่อใช้ในการตรวจหาเอกลักษณ์ประจาพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์ ในการ
ติดตามและศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ มีการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยในโรคสัตว์และโรคพืชรวมถึงเมล็ดพันธุ์ต่างๆให้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในระดับชุมชนได้มีการนาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้มากขึ้น เช่นการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ใน
กระบวนการผลิตอาหารพื้นบ้าน อาทิ น้าปลา แหนม ซีอิ๊ว รวมถึงผลิตหัวเชื้ออีเอ็มเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ใน
หมู่บ้าน บางแห่งก็ได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการชุมชุนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และใช้ปุ๋ยชีวภาพ เช่นผลิตภัณฑ์ไร
โซเบียม เอ็นพีวี บีที
ด้านการแพทย์ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์เพิ่มขึ้น เช่น พัฒนา
ชุดตรวจโรคแบบการใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ ทาให้สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และที่สาคัญ
คือสามารถยกระดับการตรวจโรคที่ซับซ้อนให้สามารถตรวจได้หลายโรค พร้อมๆ กัน รวมถึงสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆกับโรค ที่เป็นปัญหาสาคัญของประเทศไทย ได้แก่ มะเร็ง ธาลัสซีเมีย มาลาเรีย เป็นต้น มีการพัฒนา
วัคซีนต้นแบบสาหรับการป้องกันโรคต่างๆ ที่เป็นอันตราย อาทิ โรคเอดส์ ภูมิแพ้อันเกิดจากการแพ้ไรฝุ่น
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนาพลังงานชีวภาพในด้านต่างๆ มาใช้มากขึ้น เช่น ก๊าซ
ชีวภาพ เอทานอลและไบโอดีเซล มีการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกย่อยสลายได้ รวมถึงจุลินทรีย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการบาบัดของเสีย เป็นต้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในประเทศไทยก็มีหลายองค์กรหลักที่ให้ความสาคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาศาสตร์ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมการผลิต
บุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น อาทิ แผนกลยุทธของ สวทช. ฉบับที่ 6 (25602564) ทีม่ ุ่งเน้นการดาเนินงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยดาเนินงานร่วมกับ
พันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการส่งมอบผลงานไปใช้
ประโยชน์ สร้างผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ วทน. ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก
หนึ่งในนั้นคือ สาขาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมไปถึงสาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสาขานาโนเทคโนโลยี โดยสาขาเหล่านี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่นาไป
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พัฒนาใช้ร่วมกับวิศวกรรมชีวภาพทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น วัสดุที่พัฒนาไปใช้สาหรับอวัยวะเทียม คอมพิวเตอร์
โปรแกรมที่วิเคราะห์หาโมเลกุลเป้าหมายเพื่อใช้เป็นยาชนิดใหม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ประเด็นวิจัยมุ่งเน้นของทาง สวทช. ที่จะดาเนินการเพื่อมุ่งเน้นการเลือกใช้และการ
พัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการตอบโจทย์ของประเทศ ผ่านการดาเนินงานในคลัสเตอร์มุ่งเน้น 5 คลัส
เตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต และคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งล้วนแล้วเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมชีวภาพทั้งสิน รวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้กาหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็น
พลังของประเทศ ร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564)
ของ สวทน. ในยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยภาครัฐและเอกชนจะต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อเป็น
รากฐานในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเช่น เป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตสาย
วิทยาศาสตร์ให้จบตรงตามความต้องการของตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเพิ่มบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา
โดยที่เป็นบุคลากรที่ทางานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นอกจากนี้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ 9 (ฉบับร่าง) (พ.ศ. 2560-2564) ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 เรื่อง เพิ่มจานวนและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 เรื่อง เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น
เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเป้าประสงค์เพื่อให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพใน
จานวนเพียงพอ ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้ง
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้เยาวชนและบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และเป็นฐานการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงเพื่อให้
หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐาน
การวิจัยและพัฒนา และการวิจัย เพื่อพัฒนางานประจาที่มีทั้งคุณภาพ ปริมาณ และมุ่งเป้าสนองตอบต่อ
เป้าหมาย และประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติและภารกิจของหน่วยงาน และสุดท้าย ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและ
พัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับ
การผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศและมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบท
ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายที่เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20:80 โดยบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศ
และสนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ อาทิ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา
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โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน อาหารแปรรูป สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ อากาศยาน และผลิตภัณฑ์ไบโอเบส
รวมทั้งงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้จะเพิ่มจานวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน เช่น พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต
และบริการ เป็นต้น
ที่กล่าวมานั้นเป็นทิศทางการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วปี ค.ศ. 2030 องค์กรระหว่างประเทศ
อาทิ เช่น OECD ได้มองว่าระบบเศรษฐกิจของโลกในอนาคตจะเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงชีวภาพ (Bioeconomy)
ประเทศต่างๆ ได้มีทิศทางการพัฒนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในอนาคตนี้แล้วอย่างชัดเจน ในขณะที่ประเทศไทย
ซึ่งมีรากฐานทางด้านเกษตรกรรม ควรต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยบูรพาได้นาเสนอยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
วิจัยในระยะเวลา 10 ปี โดยเน้นการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มสัดส่วนคณาจารย์ผู้สอนระดับ
ปริญญาเอก เพิ่มผลงานวิจัย และการเตรียมความพร้อมประชากรในภาคตะวันออก ในการที่ประเทศไทย จะ
ก้าวเข้าสู่ข้อตกลงเปิดเขตเสรีการค้าต่างๆ อาทิ เขตการค้าเสรีอาเซียน เขตการค้าเสรีอาเซียน จีน รวมถึง
เกาหลี ญี่ปุ่น และอินเดีย ในอนาคต โดยสร้างความ-เข้มแข็งในศาสตร์หลายด้าน อาทิ ศาสตร์ทางทะเล
ศาสตร์ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยศาสตร์ทั้งสองที่กล่าวมาล้วนจะต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการดาเนินงานศึกษาข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจน
นโยบายของ ประเทศ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ
และนาเสนอสู่สังคมไทย ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาประชากรภาคตะวันออกและของประเทศไทยให้สอด
คล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนอย่างสม่าเสมอ ได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดตั้ง สาขาวิศวกรรรมชีวภาพ (Bioengineering) ขึ้น โดยคณะทางานได้มีการศึกษานโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจในอนาคตซึ่ง
เทคโนโลยีชีวภาพจะมีบทบาทสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังได้กล่าวมาข้างต้น และนามา
ผสมผสานเข้ากับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมที่มีอยู่โดยได้ศึกษามีต้นแบบเป็นหลักสูตร วิศวกรรม ชีวภาพจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนาของต่างประเทศ กล่าวคือ วิศวกรรมชีวภาพ เป็นการประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรม ที่มีอยู่
เดิม มาใช้แก้ ปัญหาหรือพิสูจน์งานทางด้านชีวภาพ เป็นการประยุกต์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์
และความรู้ ด้านวิศวกรรมมาศึกษางานในด้านกลไกชีววิทยา การแพทย์ พฤติกรรม และสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้น
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านชีวโมเลกุลจนถึงระดับอวัยวะของร่างกาย พัฒนาองค์ความรู้เรื่องชีววิทยา
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พัฒนาวัสดุชีวภาพ ศึกษากระบวนการ ทางชีวภาพ เครื่องมือและข้อมูลในการป้องกันโรค วินิจฉัย ตลอดจน
บาบัดโรคสาหรับผู้ป่วย การฟื้นฟูและพัฒนา คุณภาพ ชีวิตของมนุษย์ โดยบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับเนื้อหา
ดั้งเดิมของวิศวกรรมต่างๆ อาทิ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical
Engineering), วิศวกรรมเครื่อกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial
Engineering), ด้านวิศวกรรมเคมี เป็นการขยายขอบเขตงานไปในด้าน ชีวเคมี (Biochemical), เซลล์
(Cellular), ชีวโมเลกุล (Molecular), วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) วัสดุชวี ภาพ (Biomaterials)
และการขนส่งชีวภาพ (Biotransport)
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นการขยายขอบเขตงานไปในด้าน ไฟฟ้าชีวภาพ (Bioelectrical), วิศวกรรม
ระบบประสาท (Neural Engineering), เครื่องมือชีวภาพ (Bioinstrumentation) ภาพถ่ายทางการแพทย์
(Biomedical Imaging) และวัสดุทางการแพทย์ (Medical Devices)
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เป็นการขยายขอบเขตงานไปในด้าน กลไกทางชีวภาพ (Biomechanics)
การขนส่งชีวภาพ (Biotransport) วัสดุทางการแพทย์ (Medical Devices) และจาลองระบบชีววิทยาต่างๆ
เช่น กลไกของการสร้างเนื้อเยื่อ (Soft tissue mechanics)
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นการขยายขอบเขตงานด้านการยศาสตร์ (Ergonomics)
โดยปัจจุบันนี้ในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัย 9 แห่งได้ดาเนินการเปิดหลักสูตรทานองเดียวกันนี้
โดยบางแห่งจะเน้น ทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะ โดยใช้ชื่อสาขาวิศวกรรมชีวเวชหรือวิศวกรรมชีวการแพทย์
ทั้งนี้ปัจจุบันมี 5 สถาบันที่เปิด หลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต)
และ 7 สถาบัน ที่เน้นในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แต่ทั้งหมดก็เพิ่งเปิดหลักสูตรมาไม่เกิน 5 ปีและ
จานวนของนิสิต ก็มีจานวนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประเทศดังที่กล่าวไว้ในตอนต้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ เป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้
แบบสหวิทยาการ ระหว่างวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ ชีวเคมี ชีวฟิสิกส์
เทคโนโลยีชีวภาพ แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไม่มี13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-ไม่มี13.3 การบริหารจัดการ
-ไม่ม-ี
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญามุ่งสร้างมหาบัณฑิต ด้านวิศวกรรมชีวภาพ ที่มีความรู้และความสามารถระดับสูง สามารถใช้ความรู้
แบบบูรณาการ ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวภาพ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อ
ดาเนินการวิจัยสาหรับพัฒนาองค์ความรู้ใหม่รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ (Bio-based economy) ของประเทศ รวมถึงรองรับการขยายตัวของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC )
-ความสาคัญประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงเป็นระดับต้นๆ ของโลก โดยเศรษกิจ
ของไทยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสินค้าชีวภาพเหล่านี้มาช้านาน แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้ประเทศไทยมีพัฒนาที่ก้าวกระโดดและมุ่งเน้นการพัฒนาไปในหลายด้าน
อย่างไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ทาให้ประเทศไทยยังจัดเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง จากแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ในการ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็น“ Value-based economy” หรือ เศรษฐกิ“จที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน โดยอาศัยพื้นฐานภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
นั้น ทาให้ทั้งภาครัฐและเอกชนตัวอย่าง เช่น สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน( ต่าง
ก็มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ
ด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งประชาคมโลก อาทิ เช่น OECD ได้มองว่าระบบเศรษฐกิจของโลก
ในอนาคตจะเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงชีวภาพ (Bioeconomy) และหันมาให้ความใส่ใจกับการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว พลานามัยสมบูรณ์ เพื่อให้การพัฒนาของประเทศเป็นไปในทิศทางที่
รัฐบาล และประชาคมโลกให้ความสาคัญ การนาเอาหลักการทางวิศกรรมชีวภาพมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ทางมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับและส่งเสริมการพัฒนาของประเทศ
ในด้านดังกล่าว ทางกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพจึงได้ทาการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญระดับสูงในด้านวิศวกรรมชีวภาพให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศและประชาคมโลก
ในปัจจุบัน
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-เหตุผลในการปรับปรุงเนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ได้ดาเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับประกาศดังกล่าว
จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ยังต้องคานึงถึงความสอดคล้อง
ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่กาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ได้
นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based economy) และตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน โดยการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่างๆ ทั้งในกลุ่มรายวิชาปรับพื้น รายวิชาบังคับ
และวิชาเลือก นอกจากนี้ยังเพิ่มแผนการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้มีการนาเอาปัญหาทางอุตสาหกรรมมาเป็น
หัวข้อในการวิจัย และปรับปรุงหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อที่จะสามารถนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมได้จริง นอกจากนี้ทางหลักสูตรยัง
มีการปรับปรุงจากหลักสูตรนานาชาติมาเป็นหลักสูตรที่มีทั้งรายวิชาที่สอนเป็นภาษาไทยและอังกฤษเพื่อให้
เหมาะสมกับรายวิชาที่บางครั้งจะต้องเข้าในทฤษฏีอย่างถ่องแท้ซึ่งจาเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดทางภาษาที่
ชัดเจน และนอกจากนี้เพื่อลดอุปสรรคด้านการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ที่เข้าศึกษาทาง
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยกับศัพท์เฉพาะทางวิชาการเพื่อความเข้าใจที่ถ่องแท้ของศาสตร์ทาง
วิศวกรรมชีวภาพ
-วัตถุประสงค์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
เพื่อสร้างวิศวกรระดับมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวภาพที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ
ได้อย่างมีศักยภาพเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. สามารถนาความรู้ด้านวิศวกรรมชีวภาพมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทั้งเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
ทีซ่ ับซ้อนในวิชาชีพได้

14
2. มีทักษะการทาวิจัยและรวมถึงแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรคโดยบูรณาการความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและความรู้ทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของ
ประเทศได้
3. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่วิศวกรพึงมี รวมถึงสามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ความยุติธรรม
4. สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนในหน่วยงานหรือองค์กร รวมถึงมีภาวะการเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อื่น
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทั้งทางพูด เขียน และนาเสนอผลงานทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมชีวภาพ ให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ 1. รายงานผลการดาเนินงาน
ความต้องการกาลังคนใน
2. เอกสารการประชุมกับภาครัฐ
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
และภาคอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
3. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
หลักสูตร
บัณฑิต โดยเฉลี่ยระดับ 3.51
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
จากระดับ 5.0
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมชีวภาพ เพื่อปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
3. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
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 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...................................................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน.......................ภาค ภาคละ........................สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ม-ี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน ธันวาคม ถึง มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 ข้อ 3 และข้อ 4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจะต้องสอบผ่านการทดสอบวัดความรู้ของคณะ
2.2.2 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องทุกสาขาวิชา โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
หรือมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์อุดมศึกษาหรือของมหาวิทยาลัยบูรพา กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา
2.2.3 มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาจจาเป็นต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาปรับพื้นทางด้านชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้น ตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิของนิสิตแรกเข้า ดังนี้
50640161
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุลสาหรับวิศวกรรมขีวภาพ
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology for Bioengineering
50640261
สรีรวิทยาสาหรับวิศวกรรมชีวภาพ
3(3-0-6)
Physiology for Bioengineering
50640361
เคมีอินทรีย์และชีวเคมีสาหรับวิศวกรรมชีวภาพ
3(3-0-6)
Organic Chemistry and Biochemistry for Bioengineering
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50640461

หลักการดุลมวลสารและพลังงานเบื้องต้น
Principle of Mass and Energy Balance
50640561
การออกแบบทางวิศวกรรม และกระบวนการเบื้องต้น
Introduction to Engineering Design and Process
50640661
ปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร
Cell and Molecular Biology Laboratory for Engineers
50640761
ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรม
Integrated Engineering Process Laboratory
50640861
วิศวกรรมชีวภาพสาหรับอนาคตและจริยธรรมวิชาชีพ
Bioengineering for the Future and Professional Ethics
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา
2561
2562
2563
2564
ก ก ข ก ก ข ก ก2 ข ก1 ก2 ข ก1
ปริญญาโทแผน
จานวนรับเข้าระดับ
ปริญญาโท ปีที่ 1
นิสิตชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวม

1
2

2
5

1
3 2

2
5

2

5

- 2
3 4

5 3
10 6

3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
2(2-0-4)

2565
ก2

ข

1
2

5

3

2

5

3

2

5

3

2
4
2

5
10
5

3
6
3

2
4
2

5
10
5

3
6
3

2
4
2

5
10
5

3
6
3

2561
1,000
300
50
300
1,650

2562
1,050
310
100
300
1,760

2563
1,100
320
200
300
1,920

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 60,000 บาท (โครงการปกติ)
90,000 บาท (โครงการพิเศษ)

2564
1,150
330
300
300
2,080

2565
1,200
340
400
300
2,240
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนหน่วยกิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ มีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 จานวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แยกตามแผนการศึกษา มี 2 แบบ
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก1
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
36
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
2) วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก2
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
- วิชาบังคับทั่วไป
ไม่นับหน่วยกิต
- วิชาแกนบังคับ
12
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
3.1.2.3 แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
- วิชาบังคับทั่วไป
ไม่นับหน่วยกิต
- วิชาแกนบังคับ
12
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
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3) งานนิพนธ์
6
หน่วยกิต
หมายเหตุ: งานนิพนธ์หมายถึงการนาข้อปัญหาจากทางอุตสาหกรรมทางชีวภาพมาแก้ไขโดยจะต้องมีความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานของทางมหาวิทยาลัยและองค์ภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
3.1.3 รายวิชา
1. วิชาบังคับทั่วไป (ไม่นับหน่วยกิต)
แผน ก แบบ ก1, ก2 และแผน ข
50659161 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methods
หมายเหตุ นิสิตทุกคนต้องนาเสนองานวิจัยในชั้นเรียน และเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดย
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือภายใน
มหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในหลักสูตร อย่างน้อยปี
การศึกษาละหนึ่งครั้ง
2. วิชาแกนบังคับ
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
50651161 วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์
Bioengineering and Applications
50651261 วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ
System Bioengineering
50651361 เศรษฐศาสตร์เชิงชีวภาพและการประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
Bioeconomics and Entrepreneurship in Biotechnology
50651461 วิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพ
Biological Reaction Engineering

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
1(1-0-2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สาหรับแผน ก แบบ ก2 และแผน ข โดยเลือกจากกลุ่ม
วิชาใดๆ ก็ได้ ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กลุ่มวิชาวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ (Biomaterials Engineering)
50662161 วิศวกรรมวัสดุชีวภาพ
Biomaterials Engineering

3(3-0-6)
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50662261 การออกแบบและการประยุกต์วัสดุชีวภาพ
Design and Applications of Biomaterials
50662361 การตรวจวิเคราะห์วัสดุชีวภาพ
Characterization of Biomaterials
50662461 พอลิเมอร์ชีวภาพ
Polymeric Biomaterials
50662561 เซรามิกส์ชีวภาพขั้นสูง
Advanced Bioceramics
50662661 วิศวกรรมพื้นผิวขั้นสูง
Advanced Surface Engineering
50662861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 1
Special Topics in Biomaterials Engineering I
50662961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 2
Special Topics in Biomaterials Engineering II
กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
50663161 การจาลองทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
Modelling in Biomedical Engineering
50663261 เครื่องมือทางชีวการแพทย์
Biomedical Instrumentation
50663361 ระบบเมตาโบลิคและการควบคุม
Metabolic System and Regulation
50663461 การออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์และอวัยวะเทียม
Design of Medical Devices and Implants
50663561 วิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีของการอานวย
ความสะดวก
Rehabilitation Engineering and Assistive Technology
50663861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
Special Topics in Biomedical Engineering I
50663961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
Special Topics in Biomedical Engineering II
กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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50664161 วิศวกรรมชีวเคมี
Biochemical Engineering
50664261 วิศวกรรมการแยกเชิงชีวภาพ
Bioseparation Engineering
50664361 วิศวกรรมเมตาโบลิค
Metabolic Engineering
50664461 การจาลองระบบทางชีวภาพและการควบคุม
Biological System Modelling and Controls
50664561 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนเชิงชีวภาพ
Biotransport Phenomena
50664661 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ
Bioreactor Design
50664761 วิศวกรรมเอนไซม์
Enzymatic Engineering
50664861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1
Special Topics in Bioprocess Engineering I
50664961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2
Special Topics in Bioprocess Engineering II

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพ และชีวสารสนเทศ (Bioelectronics, Bioimaging and
Bioinformatics)
50665161 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมชีวภาพ
3(3-0-6)
Advanced Mathematics for Bioengineering
50665261 อัลกอริทึมและฟังก์ชันของจีโนม
3(3-0-6)
Algorithyms for Functional Genomics
50665361 ชีววิทยาเชิงคานวณและชีวสารสนเทศ
3(3-0-6)
Computational Biology and Bioinformatics
50665461 การเรียนรู้ของเครื่อง
3(3-0-6)
Machine Learning
50665561 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signals and Systems
50665661 กรรมวิธีสัญญาณสถิติในวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(3-0-6)
Statistical Signal Processing in Biomedical Engineering
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50665761 การประมวลผลภาพดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Image Processing
50665861 หัวข้อพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1 3(3-0-6)
Special Topics in Bioelectronics, Bioimaging and
Bioinformatics I
50665961 หัวข้อพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ 2 3(3-0-6)
Special Topics in Bioelectronics, Bioimaging and
Bioinformatics II
กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ (Biopharmaceutical Engineering)
50666161 การออกแบบกระบวนการทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Pharmaceutical Process Design
50666261 จลนพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์และกระบวนการถ่ายโอนทางเภสัชกรรม 3(3-0-6)
Pharmaceutical Kinetics, Thermodynamics and Transport
Processes
50666361 วัสดุยาและนาโนเทคโนโลยีเภสัชกรรมอินทรีย์
3(3-0-6)
Pharmaceutical Materials and Pharmaceutical Organic
Nanotechnology
50666461 การออกแบบยาด้วยนาโนเทคโนโลยีและระบบการขนถ่าย
3(3-0-6)
Nanotechnology-based Drug Design and Delivery
50666561 โครงสร้างและการทางานของยา
3(3-0-6)
Structure and Function of Drugs
50666661 เครื่องมือสาหรับการประเมินการทางานของกระบวนการทางชีวภาพ
3(3-0-6)
Chemical Tools for Assesing Biological Function
50666861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Special Topics in Biopharmaceutical Engineering I
50666961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Biopharmaceutical Engineering II
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด (Stem Cell and Biomolecular Engineering)
50667161 อณูวิทยาและพันธุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Molecular and Genetic Engineering
50667261 วิศวกรรมโปรตีน
3(3-0-6)
Protein Engineering
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50667361 ปฏิสัมพันธ์ของเซลล์และโปรตีน
3(3-0-6)
Cell and Protein Interaction
50667461 วิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระบวนการของเซลล์ต้นกาเนิด
(3-0-6)
Tissue Engineering and Stem Cell Processing
50667561 เนื้อเยื่อ เซลล์และอณูวิทยาของการเกิดโรค
3(3-0-6)
Tissue, Cellular and Molecular Basis of Disease
50667661 การพัฒนาของเซลล์ต้นกาเนิดเป็นอวัยวะ การเกิดมะเร็งและการกาเนิด 3(3-0-6)
เส้นเลือด
Stem Cells in Organogenesis, Carcinogenesis and
Atherogenesis
50667861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด 1
3(3-0-6)
Special Topics in Stem Cell and Biomolecular Engineering I
50667961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด 2
3(3-0-6)
Special Topics in Stem Cell and Biomolecular Engineering II
กรณีที่มีความจาเป็นนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากสถาบันอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรองทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นวิชาเลือกได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายเหตุ: รายวิชาหัวข้อพิเศษจะเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาจากการบรรยายพิเศษ
จากผู้มีประสบการจากทางอุตสาหกรรม และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากในไทยและต่างประเทศ
รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงานที่เกี่ยวป้องกับสาขาวิชาที่นิสิตเลือก
4.วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์
50669761 วิทยานิพนธ์
36(0-0-108)
Thesis
50669861 งานนิพนธ์
6(0-0-18)
Independent Study
50669961 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
5. รายวิชาปรับพื้น
50640161
50640261

ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุลสาหรับวิศวกรรมขีวภาพ
Cell and Molecular Biology for Bioengineering
สรีรวิทยาสาหรับวิศวกรรมชีวภาพ
Physiology for Bioengineering

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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50640361
50640461
50640561
50640661
50640761
50640861

เคมีอินทรีย์และชีวเคมีสาหรับวิศวกรรมชีวภาพ
Organic Chemistry and Biochemistry for Bioengineering
หลักการดุลมวลสารและพลังงานเบื้องต้น
Principle of Mass and Energy Balance
การออกแบบทางวิศวกรรม และกระบวนการเบื้องต้น
Introduction to Engineering Design and Process
ปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร
Cell and Molecular Biology Laboratory for Engineers
ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรม
Integrated Engineering Process Laboratory
วิศวกรรมชีวภาพสาหรับอนาคตและจริยธรรมวิชาชีพ
Bioengineering for the Future and Professional Ethics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
2(2-0-4)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
3.1.4.1 แผน ก. แบบ ก1

หมวดวิชา

วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์

หมวดวิชา

วิทยานิพนธ์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
รหัสและชื่อรายวิชา

50659161 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methods
50669761 วิทยานิพนธ์
Thesis
จานวนหน่วยกิตรวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสและชื่อรายวิชา

50669761 วิทยานิพนธ์
Thesis
จานวนหน่วยกิตรวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นับหน่วยกิต
9(0-0-27)
9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
9(0-0-27)
9
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หมวดวิชา

วิทยานิพนธ์

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รหัสและชื่อรายวิชา

50669761 วิทยานิพนธ์
Thesis
จานวนหน่วยกิตรวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสและชื่อรายวิชา

วิทยานิพนธ์

50669761 วิทยานิพนธ์
Thesis
จานวนหน่วยกิตรวม
รวมตลอดหลักสูตร
3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก

50659161 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methods
50651161 วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์
Bioengineering and Applications
50651261 วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ
System Bioengineering
506xxx61 วิชาเลือก 1
Elective Course I
จานวนหน่วยกิตรวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
9(0-0-27)
9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
9(0-0-27)
9
36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
ไมนับหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
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หมวดวิชา

วิชาบังคับ

วิชาบังคับ
วิชาเลือก

หมวดวิชา

วิทยานิพนธ์
วิชาเลือก

หมวดวิชา

วิทยานิพนธ์
วิชาเลือก

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสและชื่อรายวิชา

50651361 เศรษฐศาสตร์เชิงชีวภาพและการประกอบการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
Bioeconomics and Entrepreneurship in
Biotechnology
50651461 วิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพ
Biological Reaction Engineering
506xxx61 วิชาเลือก 2
Elective Course II
จานวนหน่วยกิตรวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รหัสและชื่อรายวิชา

50669961 วิทยานิพนธ์
Thesis
506xxx61 วิชาเลือก 3
Elective Course III
จานวนหน่วยกิตรวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสและชื่อรายวิชา

50669961 วิทยานิพนธ์
Thesis
506xxx61 วิชาเลือก 4
Elective Course III
จานวนหน่วยกิตรวม
รวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-0-18)
3(3-0-6)
9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-0-18)
3(3-0-6)
9
36 หน่วยกิต
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3.1.4.3 แผน ข

หมวดวิชา

วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก

หมวดวิชา

วิชาบังคับ

วิชาบังคับ
วิชาเลือก

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
รหัสและชื่อรายวิชา

50659161 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methods
50651161 วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์
Bioengineering and Applications
50651261 วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ
System Bioengineering
506xxx61 วิชาเลือก 1
Elective Course I
จานวนหน่วยกิตรวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสและชื่อรายวิชา

50651361 เศรษฐศาสตร์เชิงชีวภาพและการประกอบการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
Bioeconomics and Entrepreneurship in
Biotechnology
50651461 วิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพ
Biological Reaction Engineering
506xxx61 วิชาเลือก 2
Elective Course II
จานวนหน่วยกิตรวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
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หมวดวิชา

วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก

หมวดวิชา

งานนิพนธ์
วิชาเลือก

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รหัสและชื่อรายวิชา

506xxx61 วิชาเลือก 3
Elective Course III
506xxx61 วิชาเลือก 4
Elective Course IV
506xxx61 วิชาเลือก 5
Elective Course V
จานวนหน่วยกิตรวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสและชื่อรายวิชา

50669861 งานนิพนธ์
Independent Study
506xxx61 วิชาเลือก 6
Elective Course VI
จานวนหน่วยกิตรวม
รวมตลอดหลักสูตร
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-0-18)
3(3-0-6)
9
36 หน่วยกิต
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) ชื่อ นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย เลขบัตรประจาตัวประชาชน 3-9011-0010x-xx-x
ปร.ด (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50210159 เคมีสาหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
50210459 พื้นฐานของเคมีอินทรีย์และเคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
502202
เคมีอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ
3(3-0-6)
502203
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกรรมเคมี
1(0-3-0)
502302
ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
502303
ปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร
1(0-3-0)
502304
ชีวเคมีสาหรับวิศกร
3(3-0-6)
502306
ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม
1(0-3-0)
502481
วิศวกรรมชีวเคมี
3(3-0-6)
502695
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
3(3-0-6)
50262759 หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
502611
วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์
3(3-0-6)
506647
วิศวกรรมเอนไซม์
3(3-0-6)
512203
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
512204
ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50661161 วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์
3(3-0-6)
50664761 วิศวกรรมเอนไซม์
3(3-0-6)
50664861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1
3(3-0-6)
50664961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2
3(3-0-6)
50667161 อณูวิทยาและพันธุวิศวกรรม
3(3-0-6)
50667261 วิศวกรรมโปรตีน
3(3-0-6)
50667361 ปฏิสัมพันธ์ของเซลล์และโปรตีน
3(3-0-6)
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50667461
50667561
50667661
50667761
50667861
50651461
50661161

รหัสวิชา
502302
502303
502304
502305
502372
502691
506511
506512
506591
506672
514104
รหัสวิชา
50651161
50659161
50663861
50663961

วิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระบวนการของเซลล์ต้นกาเนิด
เนื้อเยื่อ เซลล์และอณูวิทยาของการเกิดโรค
การพัฒนาของเซลล์ต้นกาเนิดเป็นอวัยวะ การเกิดมะเร็งและการกาเนิด
เส้นเลือด
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด 1
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด 2
วิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพ
วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) ชื่อ นายวิทวัส แจ้งเอี่ยม เลขบัตรประจาตัวประชาชน 3-8301- 0036x-xx-x
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร
1(0-3-0)
ชีวเคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
ชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
3(3-0-6)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 1
1(1-0-2)
วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์
3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-2)
วิศวกรรมโปรตีน
3(3-0-6)
ชีววิทยาและเคมีสาหรับวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
3(3-0-6)
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตรนี้
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-2)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
3(3-0-6)

30
50664161
50664261
50664361
50664861
50664961
50665361

รหัสวิชา
502303
502306
506643
รหัสวิชา
50667161
50667261
50667361
50667461
50667561
50667661
50667861
50667961

วิศวกรรมชีวเคมี
วิศวกรรมการแยกเชิงชีวภาพ
วิศวกรรมเมตาโบลิค
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2
ชีววิทยาเชิงคานวณและชีวสารสนเทศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3) ชื่อ นายสันติ โพธิ์ศรี เลขบัตรประจาตัวประชาชน 3-4608-0039x-xxx
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
วท.ม. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
ปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร
1(0-3-0)
ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม
1(0-3-0)
วิศวกรรมเมตาโบลิค
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
อณูวิทยาและพันธุวิศวกรรม
3(3-0-6)
วิศวกรรมโปรตีน
3(3-0-6)
ปฏิสัมพันธ์ของเซลล์และโปรตีน
3(3-0-6)
วิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระบวนการของเซลล์ต้นกาเนิด
3(3-0-6
เนื้อเยื่อ เซลล์และอณูวิทยาของการเกิดโรค
3(3-0-6)
การพัฒนาของเซลล์ต้นกาเนิดเป็นอวัยวะ การเกิดมะเร็งและการกาเนิด 3(3-0-6)
เส้นเลือด
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด 1
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด 2
3(3-0-6)
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(4) นายอาลักษณ์ ทิพยรัตน์ เลขบัตรประจาตัวประชาชน 3-1009-0204x-xx-x
Ph.D. (Chemical Engineering) Syracuse University, USA พ .ศ. 2545
M.Eng. (Chemical Engineering) Syracuse University, USA พ .ศ. 2542
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2537
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
506647
วิศวกรรมเอนไซม์
3(3-0-6)
506642
วิศวกรรมการแยกเชิงชีวภาพ
3(3-0-6)
506649
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50662861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 1
3(3-0-6)
50662961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 2
3(3-0-6)
3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว (ดังข้อ 3.2.1)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ดังข้อ 3.2.1)
(2) นายวิทวัส แจ้งเอี่ยม
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว (ดังข้อ 3.2.1)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ดังข้อ 3.2.1)
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(3) นายสันติ โพธิ์ศรี
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
วท.ม. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว (ดังข้อ 3.2.1)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ดังข้อ 3.2.1)
(4) นายอาลักษณ์ ทิพยรัตน์
Ph.D. (Chemical Engineering) Syracuse University, USA พ .ศ.2545
M.Eng. (Chemical Engineering) Syracuse University, USA พ .ศ.2542
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2537
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว (ดังข้อ 3.2.1)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ดังข้อ 3.2.1)
(5) นางจิตติมา เจริญพานิช
Ph.D. (Natural Science and Technology) Okayama University, Japan พ.ศ.
2549
วท.ม. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
506647
วิศวกรรมเอนไซม์
3(3-0-6)
506672
วิศวกรรมโปรตีน
3(3-0-6)
506648
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50664761 วิศวกรรมเอนไซม์
3(3-0-6)
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50667261
50664861
50664261
50664761

วิศวกรรมโปรตีน
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1
วิศวกรรมการแยกเชิงชีวภาพ
วิศวกรรมเอนไซม์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(6) นางสาวดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
Ph.D. (Biomedical Sciences) University of Porto, Portugal พ.ศ. 2547
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2535
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
506512
วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50663861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
3(3-0-6)
50663961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
3(3-0-6)
7) นางสาวจันทรวรรณ แสงแข
Ph.D. (Biological and Medical Sciences) Paris 13 University, France พ.ศ.
2547
วท.ม. (สีรรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535
วท.บ. (การพยาบาลและการผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
506512
วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50663861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
3(3-0-6)
50663961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
3(3-0-6)
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(8) นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
Ph.D. (Chemical Engineering) University of Porto, Portugal พ.ศ. 2549
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2556
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2538
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
506512
วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50662161 วิศวกรรมวัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
50662261 การออกแบบและการประยุกต์วัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
50662361 การตรวจวิเคราะห์วัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
50662461 พอลิเมอร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
50662661 วิศวกรรมพื้นผิวขั้นสูง
3(3-0-6)
50662861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 1
3(3-0-6)
50662961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 2
3(3-0-6)
(9) นางสาวแดง แซ่เบ้
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ พ.ศ. 2549
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
506647
วิศวกรรมเอนไซม์
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
50663161 การจาลองทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
50665161 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมชีวภาพ

จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(10) นายอาณัติ ดีพัฒนา
Ph.D. (Chemical Engineering) University of Sydney, Australia พ.ศ. 2552
M.Se. (Chemical Engineering) Syracuse University, USA พ.ศ. 2541
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2537
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
502341
จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่อง
3 (3-0-6)
ปฏิกรณ์
502463
การจัดการทางวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-6)
506513
เศรษฐศาสตร์ชีวภาพและการประกอบการทางเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
ชีวภาพ
512311
หน่วยปฏิบัติการสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-4)
ภาระงานที่สอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50640561 การออกแบบทางวิศวกรรม และกระบวนการเบื้องต้น
(6-0-3) 3
50640761 ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรม
1 (0-3-1)
50640861 จริยธรรมในวิชาชีพวิศวกรรมชีวภาพ
0 (0-0-0)
50651161 วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์
3 (3-0-6)
50651261 วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ
3 (3-0-6)
50651361 เศรษฐศาสตร์เชิงชีวภาพและการประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
50651461 วิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพ
3 (3-0-6)
(11) นายเล็ก วันทา
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2549
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2547
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
502481
วิศวกรรมชีวเคมี
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
50664461
50664561
50664661

ภาระงานที่สอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
การจาลองระบบทางชีวภาพและการควบคุม
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนเชิงชีวภาพ
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ

จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(12) นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 2549
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
502481
วิศวกรรมชีวเคมี
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50665761 การประมวลผลภาพดิจิตอล
3(3-0-6)
50665861 หัวข้อพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1 3(3-0-6)
50665961 หัวข้อพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ 2 3(3-0-6)
(13) นางสาวณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
Ph.D. (Molecular and Cell Biology) University of Maryland, USA
พ.ศ. 2555
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
506647
วิศวกรรมเอนไซม์

จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
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506649

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
50665361 ชีววิทยาเชิงคานวณและชีวสารสนเทศ
50666561 โครงสร้างและการทางานของยา
50666661 เครื่องมือสาหรับการประเมินการทางานของกระบวนการทางชีวภาพ
50666861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ 1
50666961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ 2
(14) นายทรงกลด สารภูษิต
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
506647
วิศวกรรมเอนไซม์
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
50667161 อณูวิทยาและพันธุวิศวกรรม
50667261 วิศวกรรมโปรตีน
50667361 ปฏิสัมพันธ์ของเซลล์และโปรตีน
50667861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด 1
50667961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด 2

3(3-0-6)
จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(15) นายกัมปนาท หวลบุตตา
ปร.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ .ศ.2553
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ .ศ.2548
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
506511
วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์
3(3-0-6)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
50666161 การออกแบบกระบวนการทางเภสัชกรรม
50666261 จลนพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์และกระบวนการถ่ายโอนทางเภสัชกรรม
50666361 วัสดุยาและนาโนเทคโนโลยีเภสัชกรรมอินทรีย์
50666461 การออกแบบยาด้วยนาโนเทคโนโลยีและระบบการขนถ่าย

จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(16) นายมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
Dr. rer. nat. (Biology) Georg August University, Germany พ.ศ. 2556
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
506649
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
50663861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
3(3-0-6)
50663961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
3(3-0-6)
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเชิญอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีสัญญาโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภาคอุตสาหกรรมมาช่วยสอนในบางรายวิชาและบางหัวข้อตามความเหมาะสม ทั้งนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดาเนินการเชิญบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และดาเนินการแต่งตั้งวิธีการและหลักเกณฑ์ที่
กาหนดตามข้อบังคับฯ ตลอดจนเชิญมาเป็นอาจารย์ให้คาปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของวิทยานิพนธ์
ตามข้อบังคับดังกล่าว
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
-ไม่ม-ี
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4.2 ช่วงเวลา
-ไม่ม-ี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-ไม่ม-ี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย ตามหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ มีการเขียนรายงานและการนาเสนอผลงานวิจัย
งานนิพนธ์
การนาข้อปัญหาจากทางอุตสาหกรรมทางชีวภาพมาแก้ไขโดยจะต้องมีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของทางมหาวิทยาลัยและองค์กรภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
ดุษฎีนิพนธ์
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย ตามหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ์ การเขียนรายงานและการนาเสนอผลงานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในหมวดที่ 4
5.3 ช่วงเวลา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 เริ่มทางานวิจัยตั้งแต่ปีที่ 1 ของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 เริ่มทางานวิจัยตั้งแต่ปีที่ 2 ของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข เริ่มทางานวิจัยตั้งแต่ปีที่ 2 ของหลักสูตร
5.4 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก1
จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ
5.5 การเตรียมการ
มีกระบวนการเลือกหัวข้องานวิจัย โดยกาหนดให้นิสิตหารือหัวข้อวิจัยที่สนใจกับอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัย หรือจัดโครงการแนะนางานวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพและให้นิสิตหารือ
หัวข้อวิจัยที่สนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และเสนอต่อประธานสาขาวิชา ให้คณบดีอนุมัติ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ในระดับปริญญาโทแผน ก จะประเมินโดยการสอบเค้าโครงและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

40
ในระดับปริญญาโทแผน ข จะประเมินโดยการสอบประมวลความรู้และสอบป้องกันงานนิพนธ์
ในระดับปริญญาเอก จะประเมินโดยการสอบวัดคุณสมบัติการสอบเค้าโครงและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในหมวดที่ 5(ข้อ 3)
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ
: ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมี
มนุษยสัมพันธ์
ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
ตลอดจนการมีวินัยในตนเอง
: มีภาวะความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ส่งเสริมและสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคล
รวมถึง การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมอย่างถูกต้อง
มีการมอบหมายให้ทางานเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมการคิดระดับสูง
มีการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม เพื่อฝึกฝนให้มีความเป็นภาวะ
ผู้นาและการทางานเป็นทีม และเสริมสร้างวินัยในการ
ทางาน
ทักษะด้านวิชาชีพชั้นสูง
มีการสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย ทั้งด้านทฤษฎี
: ประยุกต์ทฤษฎีได้
และปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงทฤษฎีตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึง
ทฤษฎีขั้นสูง ในการประยุกต์ใช้ที่ซับซ้อนขึ้นในสาขาวิชา
นั้นๆ
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร การเรียนการสอนจะใช้ตาราภาษาอังกฤษเป็นหลัก และ
: สื่อสารภาษาอังกฤษได้
เนื้อหาการบรรยายจะใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเอง
: ประเมินความรู้ที่ได้ว่ามีความถูกต้อง
โดยการมอบหมายงานที่มีลักษณะซับซ้อนขึ้น โดยใช้การ
เชื่อถือได้
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรสะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ ประกอบด้วย
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
เรียนรู้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. คณะกาหนดให้มีวัฒนธรรม
1. ประเมินจากความมีวินัยใน
2.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม องค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมี การตรงต่อเวลาของนิสิตในการ
และสามารถแก้ไขปัญหาทาง
เข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
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คุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ
2.1.2 สามารถวินิจฉัยปัญหาได้
ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมี
หลักฐาน โดยตอบสนองปัญหาตาม
หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดี
งาม
2.1.3 มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่
มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
2.1.4 มีภาวะผู้นาในการ
ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทางานและ
สังคม
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญ
2.2.2 สามารถประยุกต์ความรู้
ความเข้าใจในสาขาวิชาของตนใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพ
2.2.3 มีความเข้าใจทฤษฏีการ
วิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่าง
ลึกซึ้ง โดยสามารถพัฒนาความรู้ใหม่
และการประยุกต์ ตลอดจน
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบัน
2.2.4 ตระหนักในระเบียบ
ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อม

ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลา
2. มอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นิสิตมี
ความรับผิดชอบและต้องฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม
3. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพและกรณีตัวอย่างผลกระทบ
จากความไม่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ในการสอนทุกรายวิชา
4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
ของนิสิต
2. ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากรายงาน
วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ หรือ
ผลงานตีพิมพ์ของนิสิต จากการ
อ้างอิงผลงานวิจัยผู้อื่นว่ามีการ
คัดลอกหรือดัดแปลงมาหรือไม่

1. ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ
ทั้งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการ
เน้นการประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชา
กับปัญหาต่างๆ ที่พบในปัจจุบัน เพื่อ
กระตุ้นให้นิสิตมีการพัฒนาความคิด
และสร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้นๆ
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง

1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
3. การประเมินจากรายงานที่นิสิต
ได้รับมอบหมายให้จัดทา
4. การประเมินจากโครงงานที่
นิสิตได้รับมอบหมายให้จัดทา
5. การประเมินจากผลงานการ
วิจัยของนิสิต
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ของระดับชาติและนานาชาติที่
อาจจะมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ
รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 สามารถใช้ความรู้ทาง
ทฤษฏีและปฏิบัติในการจัดการ
ปัญหาใหม่ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ
2.3.2 สามารถพัฒนาแนวคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหาทางสาขาวิชา
นั้นๆ โดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
2.3.3 สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพรวมถึง
ความคิดใหม่ๆ ในการบูรณาการเข้า
กับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ในการวิเคราะห์ประเด็น
หรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3.4 สามารถพัฒนาข้อสรุป
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ จากการวางแผน
และดาเนินการโครงการสาคัญหรือ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มี
ความซับซ้อนหรือยุ่งยากระดับสูง
ทางวิชาชีพโดยสามารถตัดสินใจใน

1. ในการเรียนการสอนต้องฝึก
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดย
เริ่มต้นจากปัญหาพื้นฐานที่ง่ายและ
เพิ่มการประยุกต์และมีระดับความ
ยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้
เหมาะสมและสอดคล้องต่อรายวิชา
2. มีการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียน
เป็นสาคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จาลองที่สอดคล้องกับ
รายวิชานั้นๆ
3. มีการมอบหมายงานเชิงค้นคว้า
นอกเหนือจากเนื้อหาในรายวิชาที่
เป็นประเด็นหรือปัญหาในสาขาวิชา
นั้นๆ
4. จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ
ระหว่างนิสิตและอาจารย์ผู้สอน หรือ
เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์
สาขาวิชานั้นๆ

1. ประเมินจากสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิบัติของนิสิต
เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน ประเมินจาก
งานที่ได้รับมอบหมาย ประเมิน
จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ให้นิสิตเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการ
ทางานเป็นกลุ่มตลอดจนมีการ
สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม การมีมนุษย

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิตในการนาเสนอ
รายงานหรือโครงงานที่ได้รับ
มอบหมาย และสังเกตจาก
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การดาเนินงานได้ด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได้
2.4.2 ความสามารถวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
2.4.3 มีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับ
ผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ
2.4.4 มีภาวะผู้นาและ
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทางานของหมู่
คณะ
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 สามารถคัดกรองข้อมูล
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อ
นาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อ
แก้ไขและสรุปปัญหา รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขในด้าน
ต่างๆ
2.5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ
วิชาชีพและบุคคลทั่วไป
2.5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรเข้าไปในรายวิชาต่างๆ

พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ

1. จัดกิจกรรมเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
ให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใน
หลากหลายสถานการณ์ เนื้อหาการ
เรียนการสอนมีการสอดแทรก
ตัวอย่างการประยุกต์หลักทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการ
แก้ปัญหา รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร

1. ประเมินจากเทคนิคการ
นาเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์หรือสถิติ
2. ประเมินจากความสามารถใน
การอธิบาย การอภิปราย
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอ
ต่อชั้นเรียน
3. ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย รายงาน วิทยานิพนธ์
งานนิพนธ์ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
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2.5.4 สามารถเผยแพร่องค์
ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
วงการวิชาการ วิชาชีพหรือสังคมได้
โดยการนาเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ
หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลับูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งคิด
เป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, และ 0 ตามลาดับ
1.2 การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น ในบางรายวิชา เช่น งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สัมมนา จะ
ให้คะแนนเป็น S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดกรรมการประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ
2.3 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และฉบับเพิ่มเติม
สาหรับนิสิตได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใด เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
แหล่งทุนนั้นแต่ต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
การสอบปากเปล่างานนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

45
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตรตาม แนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนา
ต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่
1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่คณะต้องดาเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง
หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้อง
ผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้อง
อบรมปีละ 10 ชั่วโมง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ เช่น
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การกากับมาตรฐานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุณิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คณะกรรมการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดย
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีหน้าที่กากับดูแล ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งกาหนดแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินงาน
การจัดการศึกษามีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
1.3 นาแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมของภาควิชาฯ โดยมีการ
ติดตามและรวบรวมข้อมูล มีการรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
1.4 เสนอให้คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา
1.5 นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะฯ และผลการประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และจากผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
2. บัณฑิต
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว
มหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรแผน ก จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม
ชีวภาพที่ซับซ้อนได้ มีความชานาญด้านการทาวิจัยโดยใช้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
ประเมิน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่วิศวกรพึงมี และมีภาวะการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความ
รับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อื่น อีกทั้งมีทักษะการทาวิจัย และทักษะการสื่อสารทั้งทางพูด เขียน และนาเสนอ
ผลงานทางด้านวิชาการด้วยภาษาอังกฤษที่ดี
มหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรแผน ข จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม
ชีวภาพ มีความสามารถในการวิจัยโดยใช้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่วิศวกรพึงมี และมีภาวะการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและ
ผู้อื่น อีกทั้งมีทักษะการสื่อสารทั้งทางพูด เขียน และนาเสนอผลงานทางด้านวิชาการด้วยภาษาอังกฤษที่
เหมาะสม
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
การรับนิสิตเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรเป็นไปตามประกาศรับสมัครของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาหรับ
คุณสมบัติของนิสิตเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ
4 และเพิ่มเติมใน มคอ. 02 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร (ข้อ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา)
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3.2 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคนตั้งแต่แรกเข้า ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา คาแนะนาแผนการเรียนให้กับนิสิต
การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาจะคานึงถึงความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องและสัมพันธ์กับหัวข้องานนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ดังกล่าว มีหน้าที่ช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทางานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ของนิสิตรวมทั้ง
อาจารย์อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาในหลักสูตร จะกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) ประจาสัปดาห์ เพื่อให้
นิสิตเข้าปรึกษา
3.3 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต รายละเอียดเป็นไปตาม มคอ. 02 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนิสิต
3.4 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้สอนจะชี้แจงวิธีการประเมิน
และการตัดเกรดให้นิสิตรับรู้ร่วมกันตั้งแต่คาบแรกที่เรียนในแต่ละรายวิชา
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการรับการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกเป็นกลไกในการกลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทักษะความสามารถในการวิจัย นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้าน
การเรียนการสอน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน มีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและบัณฑิตมีผล
การเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพตามที่กาหนด
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
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สาหรับคณาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมากเพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กับนิสิต นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษ ไม่ว่าจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรงกับสาขานั้นๆ
หลักนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คือคณาจารย์เหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญพิเศษ
เกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร หรือเป็นผู้ที่ประสบการณ์จากการทางานจริง อย่างเชี่ยวชาญซึ่งส่วน
ใหญ่จะมาจากทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมทาง
ชีวภาพและทางการแพทย์ รวมทั้งเห็นภาพรวมของการทางานจริงในอุตสาหกรรมชีวภาพและทางการแพทย์
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษต้องเป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยอาจารย์พิเศษ
พ.ศ. 2556
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูครจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภายใต้การ
กากับดูแลของคณะกรรมการประจาคณะฯ และมีระบบควบคุมติดตามการจัดทาแผนการสอนและการ
ประเมินของทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยบูรพามีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
กล่าวคือ หนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล สามารถใช้บริการได้จากสานักหอสมุดกลางที่มีการ
บริหารจัดการและฐานข้อมูลที่นิสิตสามารถสืบค้นสาหรับการทาวิจัยได้อย่างสะดวก ในส่วนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์จะเน้นหนังสือและตาราเฉพาะทาง อีกทั้งมีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และ
อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างพอเพียง นอกจากนี้ในระดับสาขาวิชา
วิศวกรรมชีวภาพ มีห้องทาการวิจัย อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับการเรียนการสอน
และการทาวิจัย
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตารา
เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน สาหรับการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอน บางรายวิชานั้น จะ
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น
ในส่วนของห้องสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากรการเรียนการสอนจะมีการจัดหาเพิ่มเติม
อยู่อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีงบประมาณสาหรับจัดซื้อหนังสือ ตารา และวารสาร
ทางวิชาการ เอกสารอ้างอิง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัย นอกจากนี้ทางคณะฯ มีการเพิ่ม
การจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น ในส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพก็มีการพัฒนา
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เครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนปฏิบัติการและการทาวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการจัดพื้นที่สาหรับ
พบปะกันระหว่างอาจารย์และนิสิต เพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการทาการวิจัย
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และ
ทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอานวย
ความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้ว ยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้สื่อของนิสิตและอาจารย์ด้วย และในส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ จะดูแลความเพียงพอของ
เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะทางวิศวกรรมชีวภาพ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตารางที่ 7.1 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ
สอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่
ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือ/ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ (ถ้ามี)
พ ไม่น้อยกว่าร้อยละวิชาชี50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่/
น้อยกว่า3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีการศึกษา
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2
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบ
คาถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้
ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้
สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การสอน และ
การใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ใน
การประเมินหลักสูตรผ่านการทางานร่วมกับคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการระบุข้อมูลที่จะทาการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ จะดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรตามรายละเอียดดังที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 และนาเสนอต่อคณบดี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินการสอนของอาจารย์
ผู้สอน นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และจากข้อมูลที่ได้จาก มคอ. 5, 6 และ 7 เพื่อดาเนินการระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นในการจัดการหลักสูตรทั้งในภาพรวมหรือในแต่ละรายวิชา หลังจากนั้น จะดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
เอกสารแนบหมายเลข 1 คาอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
เอกสารแนบหมายเลข 4 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง
2561
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เอกสารแนบหมายเลข 1
คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาปรับพื้น (ไม่นับหน่วยกิต)
50640161 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุลสาหรับวิศวกรรมขีวภาพ
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology for Bioengineering
การแนะนาเบื้องต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการ
ทางานของเซลล์ในระดับโมเลกุลจนถึงระดับเซลล์ กลไกการทางานของ
ยีนเบื้องต้น การควบคุมการแสดงออกของยีน โครงสร้างของเซลล์ การ
ขนส่งและส่งผ่าน การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ การประกอบกันของเซลล์
การแบ่งตัวของเซลล์ และโครงสร้างของเซลล์
General surveys of structure-function relationships at the
molecular and cellular levels; basic genetic mechanisms;
control of gene expression; membrane structure; transport
and traffic; cell signaling; cell adhesion; mechanics of cell
division; and cytoskeleton
50640261 สรีรวิทยาสาหรับวิศวกรรมชีวภาพ
3(3-0-6)
Physiology for Bioengineering
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเบื้องต้นสาหรับนิสิตสาขาวิศวกรรม
ชีวภาพ การควบคุมกลไกและหลักการทางวิศวกรรมชีวภาพเบื้องต้น
หน้าที่การทางานของเซลล์เบื้องต้น ระบบการควบคุมทางชีววิทยาของ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ และระบบไหลเวียนของร่างกาย
ระบบย่อยอาหาร การหายใจ ไต ระบบสืบพันธุ์ การควบคุมเมตาบอลิซึม
และกลไกการป้องกันของร่างกาย
Introductory mammalian physiology for bioengineering
students; control mechanisms and bioengineering principles.
Basic cell functions; biological control systems; muscle;
neural; endocrine, and circulatory systems. Digestive,
respiratory, renal, and reproductive systems; regulation of
metabolism, and defense mechanisms
50640361 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีสาหรับวิศวกรรมชีวภาพ
Organic Chemistry and Biochemistry for Bioengineering

3(3-0-6)
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พื้นฐานเคมีอินทรีย์และชีวเคมีสาหรับวิศวกรรมชีวภาพ โครงสร้าง หน้าที่
และคุณสมบัติของสารอินทรีย์และโมเลกุลชีวภาพ โครงสร้างและความ
ว่องไวต่อปฏิกิริยาของโมเลกุลสารอินทรีย์ ประเภทของปฏิกิริยาในเคมี
อินทรีย์และกลไกการเกิดปฏิกิริยา ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่
ของโมเลกุลชีวภาพในสิ่งมีชีวิต กระบวนการเมตาบอลิซึม
Basic organic chemistry and biochemistry for bioengineering;
structures, functions and properties of organic compounds
and biological molecules; structure and reactivity of organic
molecules; type of reactions and mechanism; structurefunction relationships of biologically important molecules in
living cells; metabolisms
50640461 หลักการดุลมวลสารและพลังงานเบื้องต้น
3(3-0-6)
Principle of Mass and Energy Balance
หลักการคานวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น ปริมาณมวลสารสัมพันธ์และ
การคานวณสมดุลมวลสาร การป้อนเวียนรอบ การป้อนข้าม และการเป่า
ทิ้ง สมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมีสมดุลพลังงาน การคานวณสมดุลมวลสาร
และสมดุลพลังงานของกระบวนการที่สภาวะหยุดนิ่ง การศึกษา
กระบวนการโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม
General introduction to chemical engineering: Stoichiometry
and material balance calculation; recycling, bypassing and
purging; use of chemical and phase equilibrium data; energy
balance; mass and energy balance calculation for steadystate processes; general chemical processes in industries
50640561 การออกแบบทางวิศวกรรม และกระบวนการเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Engineering Decide and Process
หลักการเบื้องต้นในการออกแบบทางวิศวกรรม การเลือกระบบการ
ทางานของกระบวนการ การเลือกกระบวนการและเงื่อนไขการทางานที่
เหมาะสม
The hierarchical approach to conceptual synthesis and design
of engineering processes; structure of the process flowsheet;
preliminary process optimization
50640661 ปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Cell and Molecular Biology Laboratory for Engineers
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ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์เบื้องต้น โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
จุลชีววิทยาเบื้องต้นและระบบนิเวศน์ของจุลินทรีย์ความหลากหลายของ
จุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีชีวภาพ
Introduciton to cell and molecular biology; structure and
function; introduction to microbiology and microbial ecology;
metabolic diversity in microorganisms and microbial
biotechnology
50640761 ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรม
1(0-3-1)
Integrated Engineering Process Laboratory
การทาปฏิบัติการแบบบูรณาการทางด้านกระบวนการทางวิศวกรรม โดย
อาศัยความรู้ทางดานเคมีเชิงฟิสิกส์เคมีอินทรีย์เคมีวิเคราะห์และการใช
เครื่องมือวิเคราะห
Practices for integrated engineering process experiments
involving physical, organic, analytical and instrumental
chemistry
50640861 วิศวกรรมชีวภาพสาหรับอนาคตและจริยธรรมวิชาชีพ
2(2-0-4)
Bioengineering for the future and professional ethics
วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนาให้นิสิตวิศวกรรมชีวภาพระดับปริญญา
บัณฑิตศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติของจริยธรรม
ทางวิศวกรรม ซึ่งจะช่วยให้นิสิตได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
จริยธรรมและวิศวกรรมรวมไปถึงการใช้ทฤษฎีทางศีลธรรมแบบคลาสสิก
และการกาหนดในประเด็นทางวิศวกรรมที่จะเป็นส่งเสริมทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพซึ่งจะนาไปสู่การประกอบอาชีพวิศวกรที่ประสบ
ความสาเร็จ
This course is designed to introduce graduate bioengineering
students to the concepts, theory and practice of engineering
ethics. It will allow students to explore the relationship
between ethics and engineering and apply classical moral
theory and decision making to engineering issues
encountered in academic and professional careers for
successful engineering education and career
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รายวิชาบังคับทั่วไป
50659161 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methods
การเตรียมความพร้อมสาหรับการทาวิจัยระดับบัณฑิตทางวิศวกรรมขีว
ภาพ เทคนิคสาหรับการกาหนด พัฒนา และการดาเนินงานของปัญหา
ของวิจัย การประเมินและเขียนรายงานวิจัย การจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจัย จริยธรรมการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
Preparation for postgraduate research in bioengineering;
techniques for formulating, developing and completing a
research problem; evaluating and writing a research report;
development of a research proposal; ethnics; academic
presentation

1(1-0-2)

รายวิชาบังคับ
50651161 วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์
50651160
Bioengineering and Applications
พื้นฐานโมเลกุลและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในมุมมองของงานทางวิศวกรรม
การใช้หลักการขั้นพื้นฐาน และแนวทางของโมเดลทางคณิตศาสตร์มาใช้
ในการศึกษางานด้านโมเลกุล โครงสร้างเซลล์ หน้าที่ และปรากฏการณ์
ของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์กับหน้าที่ และความสัมพันธ์ของเซลล์
กับวัสดุชีวภาพ ค้นคว้าและการวิจารณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กาลัง
จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้
Molecular and cellular basis of life from an engineering
perspective; application of engineering principles, concepts,
and mathematical modeling in studying molecular
parameters; cell structure, function, and cellular phenomena;
cell-function relationship and cell-biomaterials relationship;
explore and criticize the existing and emerging technologies
that exploit our knowledge of molecular and cell biology
50651261 วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ
3(3-0-6)
System Bioengineering
การใช้ศาสตร์ด้านวิศวกรรรมในการศึกษาระบบชีววิทยาในระดับโมเลกุล
จนถึงระบบอวัยวะ ใช้องค์ความรู้และเทคนิคด้านโมเลกุล เซลล์ การส่ง
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ทอดสัญญาณ และยีนมาศึกษาระบบ เน้นในเรื่องเซลล์และระบบหัวใจ
ระบบประสาท จากยีนจนกลายเป็นอวัยวะ
Engineering analysis of biological systems from molecules to
organs; engineering approaches to the analysis of biological
systems including molecular and cellular techniques, signal
transduction and genetic circuits; cells and cardiovascular
systems, neural systems, genes to organs
50651361 เศรษฐศาสตร์ชีวภาพและการประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Bioeconomics and Entrepreneurship in Biotechnology
การพัฒนาของประเภทใหม่ของการลงทุน การลงทุนบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีชีวภาพ การวิเคราะห์โอกาสและประเมินผล การประเมิน
ตลาด
กลยุทธ์ในการเริ่มต้น การพัฒนาแผนธุรกิจ
Development of new ventures including biotechnologybased ventures; addressing opportunity identification and
evaluation; market assessment, startup strategies; business
plan development; venture financing and startup
management
50651461 วิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพ
3(3-0-6)
Biological Reaction Engineering
การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของปฏิกิริยาและเครื่องปฏิกรณ์
ชีวภาพ
Development of mathematical modelling of biological
reactions and bioreactors
รายวิชาเลือก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ (Biomaterials Engineering)
50662161 วิศวกรรมวัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
Biomaterials Engineering
โครงสร้างของแข็ง การตรวจวิเคราะห์วัสดุ วัสดุปลูกถ่ายอวัยวะเทียมโลหะ
วัสดุปลูกถ่ายอวัยวะเทียมเซรามิก วัสดุปลูกถ่ายอวัยวะเทียมพอลีเมอร์ วัสดุ
ชีวภาพผสม ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง – คุณสมบัติของวัสดุชีวะ เนื้อเยื่อ
อ่อนและแข็ง การตอบสนองของเนื้อเยื่อต่อการปลูกถ่ายอวัยวะเทียม การ
ถดถอยของวัสดุในสภาวะแวดล้อมชีวภาพ
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Structures of solids; characterization of materials; metallic
implant materials; ceramic; Implant materials; polymeric implant
materials; composites as biomaterials; structure–property
relationships of biological materials; soft and hard tissues; tissue
response to implants; degradation of materials in the biological
environment
50662261 การออกแบบและการประยุกต์วัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
Design and Applications of Biomaterials
การทดสอบทางชีวภาพและความเข้ากันได้ทางชีวะ การแทนที่เนื้อเยื่ออ่อน
วัสดุและวัสดุปลูกถ่ายทางทันตกรรม คุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้างฟัน การ
ออกแบบและประยุกต์ข้อศอกเทียม การออกแบบและประยุกต์ไหล่เทียม
การแทนที่ข้อต่อเข่า การแทนที่ข้อต่อสะโพก นั่งร้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
Biocompatibility and biological tests; soft tissue replacement;
dental materials and implants; mechanical properties of tooth
structures; design and applications of elbow prosthesis; design
and applications of shoulder prosthesis; knee joint replacement;
hip joint replacement; tissue-engineered scaffold
50662361 การตรวจวิเคราะห์วัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
Characterization of Biomaterials
เครื่องวิเคราะห์หาธาตุโดยการวาวรังสีเอกซ์ เครื่องวิเคราะห์ธาตุระบบวัด
ความยาวคลื่น รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เทคนิคการกระตุ้นอิมพัลซ์
คุณลักษณะการหมุนของอิเล็กตรอน ลักษณะภาพถ่ายอิเล็กตรอนโดยรังสี
เอ็กซ์ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพันธะภายใต้รังสีอินฟราเรด ลักษณะรูปทรง
ของมวล ลักษณะรูปทรงมวลประจุทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะของการสูญเสีย
พลังงานอิเล็กตรอน การทดสอบนอกสิ่งมีชีวิต การทดสอบภายในสิ่งมีชีวิต
สมบัติเชิงกลของวัสดุชีวะ ส่วนประกอบธาตุและเคมี
Energy Dispersive X-ray spectroscopy (EDX); Wavelength
Dispersive X-ray spectroscopy (WDX); X-ray diffraction (XRD);
impulse excitation technique (IET); Auger electron spectroscopy;
X-ray photoelectron spectroscopy; Fourier transform infrared
spectroscopy (FTIR); mass spectrometry; secondary ion mass
spectrometry (SIMS); electron energy loss spectroscopy (EELS); in
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vitro and in vivo tests; mechanical properties of biomaterials;
structure, elemental and chemical compounds
50662461 พอลิเมอร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
Polymeric Biomaterials
การปลูกถ่ายอวัยวะทางชีวการแพทย์และการประยุกต์อุปกรณ์สาหรับการ
ผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ ความเข้ากันได้และคุณสมบัติพื้นผิวของพอลิเมอร์ใน
ด้านกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาอุปกรณ์ในระยะสั้น (ท่อสอดเพื่อดูด
ของเหลว) และอวัยวะเทียมที่สวมใส่เป็นเวลานานเช่น เลนส์เทียม หลอด
เลือดเทียม และหน้าอกเทียม
Biomedical implant and device applications of synthetic and
natural polymers; biocompatiblity and interfacial properties of
polymers in physiological environment; short-term devices
(catheters) and long-term implants (intraocular lenses, vascular
and mammary prostheses, etc.)
50662561 เซรามิกส์ชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Bioceramics
โครงสร้างของเซรามิกส์ตั้งแต่การสังเคราะห์จนถึงการแปรรูป เซรามิกส์ชีวะ
แบบเฉื่อยต่อสภาพแวดล้อมชีวภาพ เซรามิกส์ซีวะแบบทาปฏิกิริยาต่อ
สภาพแวดล้อมชีวภาพ เซรามิกส์ชีวะแบบสลายตัวในสภาพแวดล้อมชีวภาพ
กระจกชีวภาพ วัสดุผสมชีวะจากเซรามิกส์กับเซรามิกส์ การใช้งานของเซรา
มิกส์ชีวะ การเคลือบผิวโดยเซรามิกส์ชีวะ
Structures of ceramics from synthesis to processing; Inert
bioceramics; bioactive ceramics; biodegradable ceramics;
biological glasses; biocomposite of ceramic/ceramic material;
applications of bioceramics; coating of bioceramics
50662661 วิศวกรรมพื้นผิวขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Surface Engineering
ธรรมชาติของพื้นผิว ความหยาบผิวและการวัด ไตรโบโลจี (การเสียดทาน
การสึกหรอและการหล่อลื่น) กรรมวิธีปรับปรุงพื้นผิว การเคลือบผิว การทา
ความสะอาดพื้นผิว การตรวจวิเคราะห์พื้นผิว
Nature of surface; surface roughness and measurement; tribology
(friction, wear and lubrication); surface treatments; surface
coatings; surface cleaning; surface analyzing
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50662861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 1
Special Topics in Biomaterials Engineering I
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับงานทางด้าน
วิศวกรรมวัสดุชีวภาพ
Current interesting knowledge and technology in biomaterials
engineering
50662961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 2
Special Topics in Biomaterials Engineering II
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับงานทางด้าน
วิศวกรรมวัสดุชีวภาพและการประยุกต์
Current interesting knowledge and technology in biomaterials
engineering and applications
กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
50663161 การจาลองทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
Modelling in Biomedical Engineering
การจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับระบบชีวการแพทย์ โดยเป็นทั้งแบบกลุ่ม
เดียวหรือเชื่อมโยงระบบ ประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้า เครื่องกล และ
กระบวนการเคมีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือระบบอวัยวะ
Mathematical modeling of biomedical systems; lumped and
distributed models of electrical, mechanical, and chemical
processes applied to cells, tissues, and organ systems
50663261 เครื่องมือทางชีวการแพทย์
Biomedical Instrumentation
หลักการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาสาหรับเครื่องมือทางชีวการแพทย์ ทั้ง
แบบระบบเดียวหรือความสัมพันธ์ระหว่างระบบ ประกอบไปด้วยเรื่องของ
สัญญาณของการกระจัด แรงเหนี่ยวนา แรงดัน การไหล อุณหภูมิ ศักย์ทาง
ชีวภาพ องค์ประกอบการเคมีของของเหลวในร่างกาย การวิเคราะห์วัสดุ
ชีวภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
Physical, chemical and biological principles for biomedical
measurements; modular blocks and system integration; sensors
for displacement, force, pressure, flow, temperature,
biopotentials; chemical composition of body fluids and
biomaterial characterization; patient safety

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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50663361 ระบบเมตาโบลิคและการควบคุม
3(3-0-6)
Metabolic System and Regulation
กลไกของการควบคุมเมตาโบลิค งานวิจัยใหม่ในเชิงของระบบเมตาโบลิคแบบ
เฉพาะ เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยและหลักการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมระบบเมตาโบลิซึม
Mechanisms of metabolic control; recent research on a wide
range of specific metabolic systems is examined critically;
biochemical factors and principles for the integration and control
of metabolism
50663461 การออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์และอวัยวะเทียม
3(3-0-6)
Design of Medical Devices and Implants
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทางคลินิกและวิธีแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะและ
การใช้เครื่องมือแพทย์ ระบบการควบคุมระหว่างเซลล์และของเหลวใน
ร่างกาย การวิเคราะห์ระบบเพื่อออกแบบเพื่อให้เข้าพอดีกับร่างกายแต่ละ
ส่วน รูปร่างและขนาดของอวัยวะเทียม การเลือกวัสดุชีวภาพ เครื่องมือ
สาหรับกระบวนการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การทดสอบความปลอดภัย
ทางคลินิกเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยก่อนนาไปใช้จริง สัดส่วนของความเสี่ยง
ต่อประโยชน์ที่ได้รับเพื่อการประเมินผลของประสิทธิภาพของการออกแบบ
สาหรับการทดลองทางคลินิก ทางอุปกรณ์ทางกระดูก การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
อ่อน และการปลูกถ่ายรากฟันเทียม
Solutions of clinical problems by use of implants and other
medical devices; systematic use of cell-matrix control volumes;
role of stress analysis in the design process; anatomic fit, shape
and size of implants; selection of biomaterials; instrumentation
for surgical implantation procedures; preclinical testing for safety
and efficacy, including risk/benefit ratio assessment evaluation of
clinical performance and design of clinical trials; orthopedic
devices; soft tissue implants; artificial organs and dental implants
50663561 วิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีของการอานวยความสะดวก
3(3-0-6)
Rehabilitation Engineering and Assistive Technology
การออกแบบและการประยุกต์ทางวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
เทคโนโลยีของการอานวยความสะดวกในภาพกว้าง การเคลื่อนไหวของล้อ ที่
นั่งและท่านั่งในรูปแบบต่างๆ การควบคุมทางด้านของสิ่งแวดล้อม การใช้
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ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุม ระบบการสื่อสารที่เพิ่มเติม การส่งสัญญาณ
ช่วยเหลือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
Design and applications of rehabilitation engineering and assistive
technologies in a wide range of areas; wheeled mobility; seating
and positioning; environmental control; computer access;
augmentative communication; sensory aids; emerging
technologies
50663861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
3(3-0-6)
Special Topics in Biomedical Engineering I
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับงานทางด้าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์
Current interesting knowledge and technology in bioengineering
50663961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Biomedical Engineering II
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับงานทางด้าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์และการประยุกต์
Current interesting knowledge and technology in bioengineering
and applications
กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering)
50664161 วิศวกรรมชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemical Engineering
หลักการของวิศวกรรมชีวเคมีของกระบวนการที่ใช้เซลจุลินทรีย์ และเอนไซม์
ในอุตสาหกรรม จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเร่งโดยเอนไซม์ การใช้
ประโยชน์ของเอนไซม์ วิถีทางเมแทบอลิซึมและพลังงาน อุณหพลศาสตร์ใน
กระบวนการทางชีวภาพ การคานวณสมดุลมวลสารและพลังงานใน
กระบวนการทางชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเร่งโดยจุลินทรีย์
ปรากฏการณ์ถ่ายเทในกระบวนการทางชีวภาพ การออกแบบและการ
วิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของ
กระบวนการชีวภาพ
Biochemical engineering principles of the industrial microbial
and enzyme; kinetics of enzyme catalyzed reaction; utilization
of enzymes; metabolic pathways and energetic;
thermodynamics in biological processes; mass and energy
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50664261

50664361

50664461

balance calculation for biological processes; kinetics of microbecatalyzed reactions; transport phenomena in biological
processes; design and analysis of bioreactor; economic analysis
of biological processes
วิศวกรรมการแยกเชิงชีวภาพ
3(3-0-6)
Bioseparation Engineering
การออกแบบ การวิเคราะห์และขยายขนาดกระบวนการแยกทางชีวภาพ
การทาให้สารบริสุทธิ์และการนากลับมาใช้ของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การทาให้
เชลล์แตก การเหวี่ยงแยก การตกตะกอน การสกัด การดูดซับ การแยกด้วย
เยื่อแผ่น โครมาโตกราฟฟี่ การตกผลึก
Design, analysis and scale up of bioseparation processes;
purification and recovery of bioproducts, cell disruption,
centrifugation, precipitation, extraction, adsorption, membrane
separation, chromatography, crystallization
วิศวกรรมเมตาโบลิค
3(3-0-6)
Metabolic Engineering
เมตาโบลิค การสร้างและการวิเคราะห์เครือข่ายวิถีเมตาโบลิค การออกแบบ
และปรับแต่งวิถีเมตาโบลิค การวิเคราะห์ฟลักเมตาโบลิค กรรควบคุมเมตา
โบลิค การควบคุมและการถอดรหัสสัญญาณ การประยุกต์วิศวกรรมเมตาโบ
ลิคในการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีความสาคัญทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
และทางเกษตรกรรม
Metabolism; construction and analysis of metabolic networks;
design and customization of metabolism; metabolic flux
analysis; metabolic control analysis; transcriptional regulation
and signal transduction; applications of metabolic engineering
to improve the living species in biotechnology and agriculture
การจาลองระบบทางชีวภาพและการควบคุม
3(3-0-6)
Biological System Modelling and Controls
การวิเคราะห์และการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทาง
เคมีและชีวภาพ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสภาวะคงตัว และสภาวะ
พลวัต การควบคุมกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ การจาลองและการ
ควบคุมกระบวนการโดยใช้คอมพิวเตอร์ การแสดงกรณีตัวอย่างใน
กระบวนการอุตสาหกรรมทางชีวภาพ

64

50664561

50664661

50664761

Analysis and development of mathematical modeling in
chemical and biological processes including steady and
unsteady state condition; control of chemical and biological
processes; case studies of modeling and control in biological
industries
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนเชิงชีวภาพ
3(3-0-6)
Biotransport Phenomena
การพัฒนาอย่างเป็นระบบของแนวคิดและสมการการถ่ายโอนโมเมนตัม
ความร้อนและมวลสาร การแก้ปัญหาการถ่ายโอนในวิศวกรรมกระบวนการ
ทางชีวภาพ แนวคิดการถ่ายโอนในการพัฒนาอวัยวะเทียมและระบบการ
ควบคุมการขนถ่ายยา
Systematic development of the concepts and equations for
momentum, heat and mass transfer to solve transport
problems in biological process engineering; transport concepts
in the development of artificial organs and controlled drug
delivery systems
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ
3(3-0-6)
Bioreactor Design
การออกแบบและการวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ พลศาสตร์ของเครื่อง
ปฏิกรณ์ชีวภาพ การควบคุม การเลือกและการขยายขนาดเครื่องปฏิกรณ์
ชีวภาพ และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
Design and analysis of bioreactors; dynamics of bioreactors;
controls; selection and scale up of bioreactors; economic
analysis of bioreactor design
วิศวกรรมเอนไซม์
3(3-0-6)
Enzymatic Engineering
สมบัติทั่วไปของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์และเสถียรภาพของเอนไซม์ การตรึง
เอนไซม์และจลนพลศาตร์ของการตรึงเอนไซม์ การออกแบบและวิเคราะห์
เครื่องปฏิกรณ์เอนไซม์ ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพในระบบสมัยใหม่ การ
ประยุกต์เทคโนโลยีเอนไซม์ในเซนเซอร์ตรวจจับทางชีวภาพ การวินิจฉัยโรค
ทางคลินิกและในกระบวนการอุตสาหกรรม
General properties of enzymes; kinetics and enzymatic stability;
enzyme immobilization and immobilized enzyme kinetics;
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design and analysis of enzymatic reactors; biocatalysis in nonconventional systems; applications of enzymatic technologies
to biosensors, enzymatic clinical diagnosis, and industrial
processes
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1
3(3-0-6)
Special Topics in Bioprocess Engineering I
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับงานทางด้าน
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
Current interesting knowledge and technology in bioengineering.
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Bioprocess Engineering II
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับงานทางด้าน
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและการประยุกต์
Current interesting knowledge and technology in bioengineering
and applications

กลุ่มวิชาอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพ และชีวสารสนเทศ (Bioelectronics,
Bioimaging and Bioinformatics)
50665161 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมชีวภาพ
Advanced Mathematics for Bioengineering
การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ชีวภาพ โดยอาศัยเทคนิคสมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีการ
ประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ
Applications of advanced mathematical techniques to solve
bioengineering problems; mathematical techniques include
ordinary differential equation, partial differential equation,
numerical methods and advanced mathematical methods
50665261 อัลกอริทึมและฟังก์ชันของจีโนม
Algorithyms for Functional Genomics
การวิเคราะห์ลาดับดีเอ็นเอ ลาดับอาร์เอ็นเอ และลาดับโปรตีน การจัดเรียง
เปรียบเทียบลาดับ ฐานข้อมูลจีโนมิก การแสดงออกของยีน การวิเคราะห์
ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ ฟังก์ชันการทางานจีโนม การวิเคราะห์จีโนม

3(3-0-6)

3(3-0-6)

66

50665361

50665461

Analysis of DNA, RNA and protein sequences; sequence
alignment; genomics databases; gene expression; microarray
data analysis; functional genomics; genome analysis
ชีววิทยาเชิงคานวณและชีวสารสนเทศ
Computational Biology and Bioinformatics
การประมวลผลสตริงและการประยุกต์ใช้ในลาดับทางชีวภาพ อัลกอริธึม
สาหรับปัญหาทางด้านชีววิทยาเชิงคานวณ การวิเคราะห์ลาดับทางชีวภาพ
การหาและการทานายโครงสร้างของโมทิฟ การวิเคราะห์ข้อมูลไมโคร
อาร์เรย์ การวิเคราะห์จีโนม การวิเคราะห์เครือข่ายชีวภาพ
Strings processing and application to biological sequences;
algorithms for problems in computational biology; analysis of
biological sequences; motif finding and structure prediction;
microarray data analysis; analysis of genomes; analysis of
biological networks
การเรียนรู้ของเครื่อง
Machine Learning
โครงสร้างการตัดสินใจแบบต้นไม้ วิธีการตัดสินใจด้วยความน่าจะเป็น

3(3-0-6)

3(3-0-6)

การแบ่งแยกชนิดด้วยวิธีของ Bayes การประมาณค่าด้วยวิธีตัวแปรแบบ
เหมือนที่สุด การแบ่งแยกชนิดด้วยวิธีของ Bayes และการกระจายแบบ
Gaussian การถดถอย โครงข่ายประสาทเทียม การตรวจสอบข้าม
การเรียนรู้แบบน่าจะถูกต้อง มิติของ VC กลไกการแยกชนิดแบบเวกเตอร์
การแยกชนิดด้วยการหากลุ่ม k สมาชิกที่ใกล้ที่สุด โครงข่ายของ Bayes
การแยกชนิดแบบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

50665561

Decision tree; probabilistic methods; Bayes classifiers; maximum
likelihood estimation; Gaussian Bayes classifiers; regression;
neural networks; cross-validation; PAC learning; VC-dimension;
support vector machines; k-nearest neighbor; Bayesian
networks; k-means
สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signals and Systems
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การประมวลผลสัญญาณ สัญญาณคลื่นไซน์ คุณสมบัติของสัญญาณ การ
แปลงความถี่ การวิเคราะห์อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์
วงจรและสัญญาณแบบไซน์ การแปลงลาปลาสซ์ ฟังก์ชันการถ่ายโอน
แบบจาลองระบบและพฤติกรรม
Signal processing, sinusoidal waveform, signal properties;
frequency transformations; Fourier series analysis; Fourier
transform; circuit and sinusoidal analysis; Laplace transform;
transfer function; system model and behavior
50665661

50665761

50665861

กรรมวิธีสัญญาณสถิติในวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(3-0-6)
Statistical Signal Processing in Biomedical Engineering
ลักษณะสมบัติของสัญญาณและระบบเชิงเส้นแบบไม่แปรตามเวลา การ
เปลี่ยนสัญญาณต่อเนื่องทางเวลาเป็นสัญญาณดีสครีตทางเวลา สัญญาณ
พลังงานและสัญญาณกาลัง การจาลองสัญญาณสโตคาสติกจากสัญญาณ
รบกวนขาว หลักการของอัตตสหสัมพันธ์สาหรับสัญญาณดีสครีตทางเวลา
การทานายเชิงเส้นและการกรองเชิงเส้นแบบออปติมัม วิธีกาลังสองน้อยที่สุด
สาหรับการจาลองระบบและการออกแบบวงจรกรอง
Characterization of signals and linear time-invariant systems;
conversion of continuous-time signals to discrete-time signals;
modeling of stochastic signals from white noise; energy and
power signals; principles of autocorrelation for discrete-time
signals; linear prediction and optimum linear filtering; leastsquares methods for system modeling and filtering design
การประมวลผลภาพดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Image Processing
การรับรู้ภาพ การดิจิไทซ์ภาพ การเพิ่มคุณภาพของภาพ การพื้นฟู
ภาพ การแบ่งย่อยภาพ การบีบอัดภาพ กรรมวิธีแปลงภาพ การวิเคราะห์
องค์ประกอบและนาเสนอภาพ
Image perception; image digitization; image enhancement;
image restoration; image segmentation; image compression;
morphological image processing; image representation and
description
หัวข้อพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
Special Topics in Bioelectronics, Bioimaging and Bioinformatics
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I
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับงานทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพ และชีวสารสนเทศ
Current interesting knowledge and technology in bioengineering
50665961 หัวข้อพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Bioelectronics, Bioimaging and Bioinformatics II
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับงานทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพ และชีวสารสนเทศ และการประยุกต์
Current interesting knowledge and technology in bioengineering
and applications
กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ (Biopharmaceutical Engineering)
50666161 การออกแบบกระบวนการทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Pharmaceutical Process Design
การสังเคราะห์ การแยกและกระบวนการการฆ่าเชื้อ การประยุกต์ในการ
ออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางเภสัชกรรม การ
สังเคราะห์ยาในอุตสาหกรรม กระบวนการการแยก การกลั่น การตกผลึก
การกรอง การทาแห้งแบบเยือกแข็ง และการอบแห้ง
Synthesis, separation, and sterile processing; applications to
designing and optimizing pharmaceutical processes; drug
synthesis in industrial pharmaceutical; separation; distillation;
crystallization; filtration; lyophilization; drying processes
50666261 จลนพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์และกระบวนการถ่ายโอนทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Pharmaceutical Kinetics, Thermodynamics and Transport
Processes
แนวความคิดของปรากฏการณ์ถ่ายโอน อุณหพลศาสตร์และวิศวกรรม
ปฏิกิริยา สรีรวิทยาขั้นพื้นฐาน พื้นฐานของการนาส่งยา จลนพลศาสตร์ของ
การดูดซึมยา การกระจายตัวและการกาจัด ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบยาที่มีการปลดปล่อยตัวยาทันที ปลดปล่อยล่าช้า ปลดปล่อยอย่าง
อย่างช้า ๆ ในอัตราที่กาหนดไว้และปลดปล่อยตัวยาแบบต่อเนื่อง
กระบวนการการสร้างและการทาลายยาภายในเซลล์
Concepts of transport phenomena, thermodynamics, and
reaction engineering, basic physiology; fundamentals of drug
delivery: kinetics of drug absorption, distribution and
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elimination; fundamental issues relevant to the design of drug
products having immediate release, delayed release, sustained
release and extended release profiles; generation and fate of
metabolites
วัสดุยาและนาโนเทคโนโลยีเภสัชกรรมอินทรีย์
3(3-0-6)
Pharmaceutical Materials and Pharmaceutical Organic
Nanotechnology
วิศวกรรมวัสดุเวชภัณฑ์ การออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตยารวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ยา การผลิต การจาแนกลักษณะ
และการเลือกใช้วัสดุยา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีอินทรีย์ การ
ประยุกต์ผลิตภัณฑ์ยาในอุตสาหกรรม
Pharmaceutical materials engineering; designing and optimizing
pharmaceutical processes and products; production,
characterization and usage of pharmaceutical materials;
introduction to organic nanotechnology; application to
manufacturing drug products
การออกแบบยาด้วยนาโนเทคโนโลยีและระบบการขนถ่าย
3(3-0-6)
Nanotechnology-based Drug Design and Delivery
การพัฒนายาตัวใหม่โดยพิจารณาการดูดซึมยาและการกระจายตัว การ
แปลงสัญญาณจากยาที่ได้รับเข้าสู่เซลล์ เอนไซม์และตัวรับเป้าหมาย การ
ออกแบบยาโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับโครงสร้างทางเคมี การนาส่งยา
การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการสาหรับระบบนาส่งยาชนิดใหม่ การ
สังเคราะห์วัสดุนาโนชีวภาพที่เหมาะสมสาหรับการดูแลสุขภาพ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปัญหาเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
Identify new drug leads, drug absorption and distribution;
pharmacomodulation, enzymes and receptors as targets;
computer-aided drug design and combinatorial chemistry; drug
delivery; materials and processes for novel drug delivery
systems; sythesis of biocompatible nano particles for
healthcare; product design; regulatory issues
โครงสร้างและการทางานของยา
3(3-0-6)
Structure and Function of Drugs
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การสารวจตัวยาที่สาคัญในการใช้งานทางคลินิก อิทธิพลของโครงสร้างทาง
เคมีในการแปลผลทางเภสัชวิทยา
Surveys of the major pharmaceutical agents in clinical use.;
influence of chemical structures in the elicitation of
pharmacological effects
50666661 เครื่องมือสาหรับการประเมินการทางานของกระบวนการทางชีวภาพ
3(3-0-6)
Chemical Tools for Assessing Biological Function
เคมีชีวอินทรีย์และชีววิทยาเคมีร่วมสมัย การประยุกต์ทางเคมีเพื่ออธิบาย
หน้าที่ทางชีวเคมี รวมถึงการยับยั้งเอนไซม์แบบเฉพาะเจาะจง กลไกการ
ออกแบบยา กลไกระดับโมเลกุลของการดื้อยา การใช้ประโยชน์จากการ
ทางานชองตัวรับภายในและภายนอกเซลล์เพื่อเข้าใจการทางานและ
ปฏิสัมพันธ์ทางชีวภาพ วิธีการทางเคมีสาหรับการตรวจจับกิจกรรมของเซลล์
Contemporary bioorganic chemistry and chemical biology;
applications of chemical approaches to interrogate biochemical
function including specific enzyme inhibition as a mechanism
for rational drug design; molecular mechanisms of drug
resistance; uses of intrinsic and extrinsic reporter functionality to
understand biological functions and interactions; chemical
methods for probing cellular activities in real time
50666861 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Special Topics in Biopharmaceutical Engineering I
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับงานทางด้าน
วิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์
Current interesting knowledge and technology in
biopharmaceutical engineering
50666961 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Biopharmaceutical Engineering II
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับงานทางด้าน
วิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์และการประยุกต์
Current interesting knowledge and technology in
biopharmaceutical engineering and applications
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอณูชีวิวิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด (Stem Cell and Biomolecular Engineering)
50667161 อณูวิทยาและพันธุวิศวกรรม
3(3-0-6)
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Molecular and Genetic Engineering
กระบวนการภายในเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ และนิวเคลียส การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดีเอ็นเอในการตรวจสอบโครงสร้างและหน้าที่ของยีนในการ
วินิจฉัยและการตรวจสอบโรคทางพันธุกรรม การวินิจฉัยจากรูปแบบการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในมนุษย์และอธิบายตาแหน่งของยีนที่มีความ
ผิดปกติ
Cellular processes in the cytoplasm, cell, organellar membranes
and nucleus; uses of recombinant DNA technology in
investigating gene structure and function and in diagnosing
genetic diseases complement examination of inheritance
patterns in humans; review of genetic loci that underlie human
disease
วิศวกรรมโปรตีน
3(3-0-6)
Protein Engineering
หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์ที่ทันสมัยสาหรับวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาชีวภาพ ยีน โครงสร้างและหน้าที่ของ
โปรตีน การทางานร่วมกันของเซลล์ การติดต่อสื่อสารของเซลล์
Principles of modern molecular and cellular biology for
engineers and other non-life-scientists; genes; protein structure
and function; organization of cells and cellular trafficking
ปฏิสัมพันธ์ของเซลล์และโปรตีน
3(3-0-6)
Cell and Protein Interaction
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์-เซลล์ เซลล์-โปรตีนและโปรตีน-โปรตีน ระบบเชิง
ชีววิทยาและการสื่อสารระหว่างเซลล์ เทคโนโลยีในปัจจุบันสาหรับการ
ทดสอบการจับกันของสารชีวโมเลกุล
Interaction between cell-cell, cell-protein and protein-protein;
system biology and signal transduction; current technology for
biomolecular biding assay
วิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระบวนการของเซลล์ต้นกาเนิด
3(3-0-6)
Tissue Engineering and Stem Cell Processing
ความรู้ทางอณูชีววิทยา ภาพรวมเกี่ยวกับสารประกอบนอกเซลล์และพื้นฐาน
ของรีเซพเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์และเซลล์กับสารละลายภายในเซลล์
ทั้งระดับทฤษฎีและการทดลอง ผลกระทบของตัวกระตุ้นทางกายภาพ ทาง
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เคมีและทางไฟฟ้าต่อการทางานของเซลล์ การควบคุมของยีนและ
กระบวนการส่งสัญญาณ องค์ประกอบของวัฎจักรของเซลล์, การตายของ
เซลล์ วิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลาย และยีนบาบัด
Overview of molecular biology; extensive review on
extracellular matrix and basics of receptors, cell-cell and cellmatrix interactions at both the theoretical and experimental
levels; effects of physical, chemical and electrical stimuli on
cell function; gene regulation and signal transduction processes;
material on cell-cycle; apoptosis; metabolic engineering and
gene therapy
เนื้อเยื่อ เซลล์และอณูวิทยาของการเกิดโรค
3(3-0-6)
Tissue, Cellular and Molecular Basis of Disease
การควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับเคมี ชีววิทยาและจีโนม กลไก
ระดับโมเลกุลที่ตอบสนองต่อการเกิดโรค กลไกการตายของเซลล์
กระบวนการสลายของโปรตีน การแสดงออกของยีน ลักษณะทางกายภาพ
ของเนื้อเยื่อและเซลล์ที่ผิดปกติ
Regulation of gene expression at the interface of chemistry,
biology and genomics; molecular mechanism responsible for
disease; programmed cell death (apoptosis); proteolytic
processing; gene expression; morphological study of tissue and
cell disorder
การพัฒนาของเซลล์ต้นกาเนิดเป็นอวัยวะ การเกิดมะเร็งและการกาเนิดเส้น 3(3-0-6)
เลือด
Stem Cells in Organogenesis, Carcinogenesis and Atherogenesis
ต้นกาเนิดของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกาเนิดในมนุษย์โดย
อาศัยความรู้ทางด้านเซลล์วิทยา พันธุศาสตร์และคณิตศาสตร์มาผสมผสาน
โดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นทางโครงข่าย
พันธุกรรมของเซลล์ต้นกาเนิด การประยุกต์สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลการเกิด
โรคที่เกิดจากการชราภาพ พันธุศาสตร์ประชากรขั้นพื้นฐานต่อการถ่ายทอด
ความเสี่ยงในการเกิดโรค
Origins of human clonal diseases using cytologic, genetic and
mathematical observations incorporated in computer cascade
models; introduction to metakaryotic stem cell biology;
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application to the analysis of age-specific disease mortality data
includeing basic population genetics of inherited risk factors
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด 1
3(3-0-6)
Special Topics in Stem Cell and Biomolecular Engineering I
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับงานทางด้าน
วิศวกรรมอณูชีววิทยา และเซลล์ต้นกาเนิด
Current interesting knowledge and technology in Stem Cell and
Bimolecular Engineering
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด 2
3(3-0-6)
Special Topics in Stem Cell and Biomolecular Engineering II
หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับงานทางด้าน
วิศวกรรมอณูชีววิทยา และเซลล์ต้นกาเนิดและการประยุกต์
Current interesting knowledge and technology in Stem Cell and
Bimolecular Engineering and applications

4. วิทยานิพนธ์
50669761 วิทยานิพนธ์
36(0-0-108)
Thesis
การกาหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์
วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การ
กาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกาหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้า
โครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การ
สังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียน
เอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การ
เขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ
การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมในการวิจัยและ
จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis;
confidence evaluation of reviewed literature; research aims and
objectives; research methodologies; research proposals;
research conducts; result processing and analysis; result
synthesis; discussions; citations and international bibliographic
systems; full research report compilation; research article
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authoring; abstract presentation; oral presentations; ethics and
code of conducts of researchers; ethics in publishing academic
works
งานนิพนธ์
6(0-0-18)
Independent Study
การกาหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกาหนดวัตถุประสงค์การศึกษา
ค้นคว้า การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การ
ประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การเสนอเค้าโครงการ
ศึกษาค้นคว้า การดาเนินการศึกษาค้นคว้า การประมวลผลและการวิเคราะห์
ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการ
เขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียน
บทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมในการวิจัยและ
จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Purpose of study; objectives of study; literature reviews, analysis
and synthesis; confidence evaluation of reviewed literature;
proposal of study; conducting the study; processing and analysis
of results; results synthesis; discussions; citations and
international bibliographic systems; full report complication;
research article authoring; abstract presentation; oral
presentations; ethics and code of conducts of researchers;
ethics in publishing academic works
วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
การกาหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์
วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การ
กาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกาหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้า
โครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การ
สังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียน
เอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การ
เขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ
การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมในการวิจัยและ
จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis;
confidence evaluation of reviewed literature; research aims and
objectives; research methodologies; research proposals;
research conducts; result processing and analysis; result
synthesis; discussions; citations and international bibliographic
systems; full research report compilation; research article
authoring; abstract presentation; oral presentations; ethics and
code of conducts of researchers; ethics in publishing academic
works
หมายเหตุ : รายวิชาหัวข้อพิเศษจะเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาจากการบรรยายพิเศษจากผู้มี
ประสบการณ์จากทางอุตสาหกรรม และ/หรือ ผุ้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากในไทยและต่างประเทศ รวมถึง
การศึกษาดูงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นิสิตเลือก
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เอกสารแนบหมายเลข 2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) ชื่อ นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 3-9011-0010x-xx-x
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
Ruamtawee, N., Daosud, W., Laoong-u-thai, Y., & Kittisupakorn, P. (2016). Hybrid neural
network modeling and optimization of an anaerobic digestion of shrimp culture
pond sediments in biogas production process. KKU Engineering Journal, 43, 192195.
Phonyotin, B., Laoong-u-thai, Y., & Sittikijyothin, W. (2015). Antibacterial properties of weed
Gac (Momordica cochinchinensis Sreng and Siam Chromolaena odorata) extracts for
cotton gaue coating.In Proceedings of the 8th RCChe-2015 (pp. 1-3) on November
30th-December 1st, 2015. Vietnam.
Laoong-u- thai, Y., Srinakorn, P., & Srisertpol, P. (2015). Enhancing Biogas Production from
Shrimp Pond Sediment with additive.In Proceedings of International conference on
chemical and Biochemical (pp. 1-4) on 20 - 22 July 2015. France.
http://www.scienceknowconferences.com/files/extended_abstracts/iccbe2015/?dir=
Biochemical%20Engineering
Mongkholrattanasit, R., Klaichoi, C., Tomkom, T., Sasivatchutikool, N., Laoong-u-thai, Y., &
Rungruangkitkrai, N. (2014). Study on Colour Activity of Silk Fabric Dyed with Purple
Corn Cob: A Research on Effect of Metal Mordants Concentration Using PostMordanting Method. Advanced Materials Research, 1010-1012, 516-519.
Mongkholrattanasit, R., Punrattanasin, N., Sriharuksa, K., Laoong-u- thai, Y., & Rungruangkitkrai
N. (2014). Dyeing of Silk Fabrics with Garcinia Dulcis (Roxb.) Kurz Bark:Comparison of
Fastness Properties and Colour Strength by Padding and Post-Mordanting
Technique. Advanced Materials Research, 1010-1012, 503-507.
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Laoong-u- thai, Y., Khanthong, K., Budhijanto, W., Purnomo, C. W., Nakasaki, K., & Hinode, H.
(2014). Analyzation of Supported Medias for Wastewater Treatment by Anaerobic
Fermentation. In Proceedings of The 7 th AUN/SEED-Net Regional Conference on
Chemical Engineering (pp.1-5). On 25 – 26 November 2019, Indonesia.
(2) ชื่อ นายวิทวัส แจ้งเอี่ยม
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 3-8301-0036x-xx-x
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
Thiengmag, S., Chuencharoen, S., Thasana, N., Whangsuk, W., Jangiam, W., Mongkolsuk, S., &
Loprasert, S. (2016). Bacterial consortium expressing surface displayed, intra-and
extracellular lipases and pseudopyronine B for the degradation of oil. International
Journal of Environmental Science and Technology, 13(8), 2067-2078.
Rithidech, K. N., Jangiam, W., Tungjai, M., Gordon, C., Honikel, L., & Whorton, E. B. (2016).
Induction of Chronic Inflammation and Altered Levels of DNA Hydroxymethylation
in Somatic and Germinal Tissues of CBA/CaJ Mice Exposed to 48Ti Ions. Frontiers in
Oncology, 6:155. doi: 10.3389/fonc.2016.00155
Rithidech, K. N., Tungjai, M., Jangiam, W., Honikel, L., Gordon, C., Lai. X., & Witzmann, F.
(2015). Proteomic Profiling of Hematopoietic Stem/Progenitor Cells after a Whole
Body Exposure of CBA/CaJ Mice to Titanium (48Ti) Ions. Proteomes, 3(3), 132-159.
K Rithidech, K. N., Honikel, L. M., Reungpathanaphong, P., Tungjai, M., Jangiam, W., &
Whorton, E. B. (2015). Late-occurring chromosome aberrations and global DNA
methylation in hematopoietic stem/progenitor cells of CBA/CaJ mice exposed to
silicon (28 Si) ions. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of
Mutagenesis, 781, 22-31.
Jangiam, W., Tungjai, W., & Rithidech, K.N. (2015). Induction of chronic oxidative stress,
chronic inflammation and aberrant patterns of DNA methylation in the liver of
titanium-exposed CBA/CaJ mice. International journal of radiation biology, 91(5),
389-98.
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Jangiam, W., Tungjai, M., Gordon, C., Honikel, L., & Rithidech, K.N. (2015). Induction of Chronic
Inflammation and Aberrant Patterns of Global DNA Methylation In Somatic and
Germinal Tissues of CBA/CAJ Mice Exposed Whole Body to 48Ti Ions. NASA Human
Research Program Investigators' Workshop (pp.1-5). Galveston, Texas.
Jangiam, W., Tungjai, M., & Rithidech, K.N. (2014). Delayed Effects of a Whole-Body Exposure
to Low-Dose Radiation on Somatic and Germinal Cells of Mice. Environmental and
Molecular Mutagenesis, 55, S48-S48.
Rithidech, K.N., Jangiam, Gordon, W.C., & Whorton, E. (2014). Molecular Basis for the Lack of
Genomic Instability in Bone Marrow Cells of Mice Exposed to Low-Dose Radiation.
Environmental and Molecular Mutagenesis, 55, S22-S22.
Jangiam, W., Tungjai, M., & Rithidech, K.N. (2014). Inflammatory Responses and Aberrant
Patterns of DNA Methylation in the Liver of Mice Exposed Whole-Body to Titanium
(48Ti) Ions. NASA Human Research Program Investigators' Workshop (pp.1-4).
Galveston, Texas.
Jangiam, W., Kalaya, J., & Phonyotin, B. (2013). Isolation of Pseudomonas strain EM5 with and
efficient nitrate-degrading activity and the Optimum conditions for nitrate
biodegradation using immobilized cells. Journal of Science, Technology, and
Humanities, 11(2), 105-115.
Petra, S., Oum-in, K., Thongnoppakun, O., & Jangiam, W. (2012). Isolation of the High Powerful
Anionic Surfactant Degrading Bacteria and the Optimum Conditions for the
Biodegradation of Linear Alkylbenzene Sulfonate.In Proceedings of The 4th
AUN/SEED-Net Regional Conference on Biotechnology (pp. 1-4). Thailand.
(3) ชื่อ นายสันติ โพธิ์ศรี เลขบัตรประจาตัวประชาชน 3-4608-0039x-xx-x
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
วท.ม. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
Phosri, S., Jangpromma, N., Chang, L.C., Tan, G.T., Wongwiwatthananukit, S., Maijaroen, S.,
Anwised, P., Payoungkiattikun, W. & Klaynongsruang S. (2018). Cell selective
anticancer performance from Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) white blood
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Jangpromma, N., Suttee, K., Phosri, S., Theansungnoen, T., Lueangsakulthai, J.,
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property of Crocodylus siamensis blood components on H2O2-induced human
skin fibroblast cells. Chiang Mai Journal of Science, 45(3), 1359-1371.
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Jangpromma, N., Poolperm, N., Pornsri, K., Anwised, P., Kabbua, T., Phosri, S., Daduang, S.,
& Klaynongsruang, S. (2017). Proteomics profiling and inflammatory factor gene
expression in LPS-stimulated RAW 264.7 cells treated with Crocodylus siamensis
hemoglobin. Chiang Mai Journal of Science, 44(3), 800-815.
Phosri, S., Jangpromma, N., Kongyingyoes, B., Pattaramanon, R., Mahakunakorn, P., &
Klaynongsruang, S. (2017). Effects of hemoglobin and whole blood of Crocodylus
siamensis against hydrogen peroxide-induced oxidative damage in human lung
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ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

         


  

      

  

 

  

 

  



 

 

 

       

  

 

 

       

  

 

 

   

         

96
1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษทางปัญญา

รายวิชา
1
50663961 : หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
50664161 : วิศวกรรมชีวเคมี
50664261 : วิศวกรรมการแยกเชิง
ชีวภาพ
50664361 : วิศวกรรมเมตาโบลิค
50664461 : การจาลองระบบทาง
ชีวภาพและการควบคุม
50664561 : ปรากฏการณ์ถ่ายโอน
เชิง
ชีวภาพ
50664661 : การออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์ชีวภาพ
50664761 : วิศวกรรมเอนไซม์

2

3

 

4

1

2

3

4

   

  

 

 

 

  

 

 

1

2

3

4

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษทางปัญญา

รายวิชา
1
50664861 : หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 1
50664961 : หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 2
50665161 : คณิตศาสตร์ขั้นสูง
สาหรับ
วิศวกรรมชีวภาพ
50665261 : อัลกอริทึมและฟังก์ชัน
ของ
จีโนม
50665361 : ชีววิทยาเชิงคานวณ
และชีวสารสนเทศ
50665461 : การเรียนรู้ของเครื่อง
50665561 : สัญญาณและระบบ

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษทางปัญญา

รายวิชา
1
50665661 : กรรมวิธีสัญญาณ
สถิติในวิศวกรรมชีวการแพทย์
50665761 : การประมวลผลภาพ
ดิจิตอล
50665861 : หัวข้อพิเศษทาง
อิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพ
และชีวสารสนเทศ 1
50665961 : หัวข้อพิเศษทาง
อิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพ
และชีวสารสนเทศ 2

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

   

         

 

   

         

50666161 : การออกแบบ
กระบวนการ
 
ทางเภสัชกรรม
50666261 : จลนพลศาสตร์ อุณหพล
 
ศาสตร์และกระบวนการถ่ายโอนทาง
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษทางปัญญา

รายวิชา
1
เภสัชกรรม
50666361 : วัสดุยาและนาโน
เทคโนโลยี
เภสัชกรรมอินทรีย์
50666461 : การออกแบบยาด้วยนา
โน
เทคโนโลยีและระบบการขนถ่าย
50666561 : โครงสร้างและการ
ทางาน
ของยา
50666661 : เครื่องมือสาหรับการ
ประเมินการทางานของกระบวนการ
ทาง
ชีวภาพ
50666861 : หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรม

2

3

4

1

2

 

 

 

3

4

1

2

3

  

4

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษทางปัญญา

รายวิชา
1
ชีวเภสัชศาสตร์ 1
50666961 : หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรม
ชีวเภสัชศาสตร์ 2
50667161 : อณูวิทยาและพันธุ
วิศวกรรม
50667261 : วิศวกรรมโปรตีน
50667361 : ปฏิสัมพันธ์ของเซลล์
และ
โปรตีน
50667461 : วิศวกรรมเนื้อเยื่อและ
กระบวนการของเซลล์ต้นกาเนิด
50667561 : เนื้อเยื่อ เซลล์และอณู
วิทยาของการเกิดโรค

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษทางปัญญา

รายวิชา
1
50667661 : การพัฒนาของเซลล์ต้น
กาเนิดเป็นอวัยวะ การเกิดมะเร็งและ
การ
กาเนิดเส้นเลือด
50667861 : หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรม
อณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด 1
50667961 : หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรม
อณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกาเนิด 2
4.วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์
50669761 : วิทยานิพนธ์
50669861 : งานนิพนธ์
50669961 : วิทยานิพนธ์
5.วิชาปรับพื้น

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

   

4

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษทางปัญญา

รายวิชา
1
50640161 : ชีววิทยาของเซลล์และ
โมเลกุลสาหรับวิศวกรรมชีวภาพ
50640261 : สรีรวิทยาสาหรับ
วิศวกรรม
ชีวภาพ
50640361 : เคมีอินทรีย์และชีวเคมี
สาหรับวิศวกรรมชีวภาพ
50640461 : หลักการดุลมวลสารและ
พลังงานเบื้องต้น
50640561 : การออกแบบทาง
วิศวกรรม
และกระบวนการเบื้องต้น
50640661 : ปฏิบัติการชีววิทยา
ระดับ
โมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษทางปัญญา

รายวิชา
1
50640761 : ปฏิบัติการบูรณาการ
ทาง
วิศวกรรม
50640861 : วิศวกรรมชีวภาพ
สาหรับ
อนาคตและจริยธรรมวิชาชีพ

2

3

4

 

   

1

2

3

  



4

1

2

 

  

3

4

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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ผลการเรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ
(2) สามารถวินิจฉัยปัญหาได้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน โดย
ตอบสนองปัญหาตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(3) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
(4) มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและสังคม
2. ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา
วิศวกรรมชีวภาพ ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ
(2) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาของตนในการค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(3) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง โดย
สามารถ
พัฒนาความรู้ใหม่และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปัจจุบัน

3. ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการปัญหาใหม่ในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
(2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
ทางสาขาวิศวกรรมชีวภาพ โดยการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจในสถานการที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ
(3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทาง
วิชาชีพรวมถึงความคิดใหม่ๆ ในการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอ
เป็นความรู้ใหม่ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) สามารถพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากการวางแผนและการดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้า
ทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพโดย
สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานได้ด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
(2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้
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(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ
นานาชาติที่อาจจะมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

5. ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนาไปใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า
เพื่อแก้ไขและสรุปปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในด้านต่างๆ
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการวิชาชีพและบุคคลทั่วไป
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ
(4) สามารถเผยแพร่องค์ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ
วิชาชีพ
หรือสังคมได้ โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ

(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่
ใน
การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) มีภาวะผู้นาและแสดงออกอย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของหมู่คณะ

