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ภาคผนวก 

 

ก. ค าอธิบายรายวชิา 
LNG 601   วชิาภาษาองักฤษพืน้ฐานส าหรับหลกัสูตรนานาชาติ   3 (2-2-9) 

  (Foundation English for International Programs) 

  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาน้ีจัดข้ึนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นส าหรับนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาหลกัสูตรนานาชาติดา้นวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  เน้ือหาวชิามุ่งเนน้การฝึกปฏิบติั
ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในหลกัสูตรนานาชาติ ซ่ึงรวมถึง
การพูดและการฟัง การจดบนัทึกการบรรยาย การอภิปรายในท่ีประชุมหรือในกลุ่มย่อย การน าเสนอ
ผลงานหรือรายงานดว้ยปากเปล่า ตลอดจนการเขียนรายงานหรือบทความเชิงเทคนิค 

         This course aims to develop English Language skill necessary for use in international 

graduate programs. The course is designed for mature students in engineering and technology. It will 

be based on practical skills and focus on real language demands in studying in an international 

program, including: speaking and listening, lecture note taking, conference and group discussion, 

verbal report and presentation, report and technical paper writing. 

 

               BIF 510   จุลชีววทิยาและชีวเคมี    3 (3-0-9) 

                  Microbiology and Biochemistry 

    วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:  

(1) Students will understand fundamentals of microbial cells including bacteria, higher 

organisms and virus; and their metabolisms, genetics and mutation.  

(2) Students will be able to apply their knowledge for further study in other subjects. 

จุลินทรียต่์าง ๆ ทั้งโปรคาร์รีโอต ยคูาร์รีโอต อเคียแบคทีเรีย รวมทั้งยสีต ์ รา และไวรัส 

โครงสร้างของเซลล ์ กระบวนการเมตาโบลิซึมของจุลินทรีย ์ การเจริญและโภชนาการของจุลินทรีย ์
พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์ภูมิคุม้กนัวทิยา ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม เมแทบอลิซึมของพลงังาน  
 Microorganisms; prokaryote, eukaryotes, archeabacteria. Yeast molds and virus. Cell 

structure. Microbial metabolism, growth, and nutrition. Microbial genetics. Immunology. 

Biomolecules and metabolism. Energy metabolism.  
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 BIF 511   พืน้ฐานการเขียนโปรแกรม        3 (2-2-9) 

              Programming Fundamentals 

   วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:  

(1) นกัศึกษามีวินยัในการเขา้เรียน การส่งงาน การเขา้สอบ ให้มีความตรงต่อเวลา ให้ค  าแนะน า 
ตกัเตือนกรณีเขา้เรียนสาย ส่งงานหรือเขา้สอบชา้ 

(2) นกัศึกษาท างานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตนเอง ไม่คดัลอกงานผูอ่ื้น 

(3) นกัศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมและเขา้ใจการเขียนโปรแกรม
เชิงวตัถุ  

(4) นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์และเลือกใชชุ้ดค าสั่งท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาโจทยท่ี์ไม่ซบัซอ้น  
(5) นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ เรียบเรียงความคิดและอธิบายวธีิแกโ้จทยปั์ญหาเป็นขั้นตอน  
(6) นกัศึกษาสามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีตอ้งใชใ้นการเขียนโปรแกรมพื้นฐานไดด้ว้ยตนเอง  
(7) นกัศึกษาสามารถอ่านและอธิบายขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในช่วงการพฒันาโปรแกรมและสามารถ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดด้ว้ยตนเองในความผดิพลาดเร่ืองเดิม 

(8) นกัศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใชง้านในระดบัฟังก์ชนัหรือโมดูล โดยสามารถออกแบบ
วตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบัโดเมนของปัญหาได ้ 

        หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคค าสั่ง ตวัแปร ค่าคงท่ี 
เคร่ืองหมายกระท าการนิพจน์ ชนิดขอ้มูล โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างค าสั่งแบบล าดบั 
แบบเลือกท า และแบบวนซ ้ า การสร้างโปรแกรมยอ่ย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม แนะน าแนวคิด
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ การบนัทึกและอ่านขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูล การฝึกปฏิบติั การใชเ้คร่ืองมือใน
การพฒันาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้โดยใชภ้าษาใดภาษาหน่ึง การตรวจสอบ การทดสอบ
และแกไ้ข  เพื่อแกปั้ญหาทางชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ และ/หรือวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
   General concepts of computer programming, statement, variable, constant, operator, 

expression,  data types, array data structure, program structure: sequence, selection, and repetition; 

program module; user defined procedure/function; parameter passing, introduction to object oriented 

programming concept, file operations: sequential file operation, random access file operation; 

laboratory work: basic programming by using one of programming languages, debugging, testing, 

and correcting program to solve bioinformatics and systems biology problems and/or others related. 
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BIF 512   ชีววทิยาโมเลกุล        3 (3-0-9) 

                  Molecular Biology 

                  วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:  

(1) Students will understand and explain fundamental principle in molecular biology. 

(2) Students will apply knowledge and techniques in molecular biology to gain new biological 

knowledge. 

(3) Students will solve a particular problem in molecular biological through term project.  

 การจดัเรียงตวัของยีนของโพรแคริโอตและยูแคริโอต  กลไกระดบัโมเลกุลของการสังเคราะห์
โปรตีนและการควบคุมการท างานของยีนของโพรแคริโอต การลอกรหัสและกระบวนการหลงัการ
ลอกรหสัของยแูคริโอต ไดนามิกส์ของยนี การตดัต่อยนี 
 Gene organization in prokaryotes and eukaryotes. Molecular mechanisms of protein 

synthesis. Regulation of gene expression in prokaryote. Transcription and post-transcription process 

in eukaryotes. Genome dynamics.  Gene manipulation. 

 

   BIF 521   โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ    3 (3-0-9) 

                 Data Structures and Algorithms 

       วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

                ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand various computational methods of problem solving. 

(2) Students will be able to apply suitable algorithm to encounter problems. 

(3) Students will be able to systematically and logically solve computational problems. 

(4) Students will be able to analyze and evaluate the problems and solutions in order to choose 

an optimal solution. 

         โครงสร้างขอ้มูลแบบต่าง ๆ เช่น อาร์เรย ์ สแตค คิว ทรี ตารางแฮช และ ฮีฟ  เป็นตน้ 

อลักอริทึมเก่ียวกบัการเรียงล าดบั อลักอริทึมเก่ียวกบัการคน้หา อลักอริทึมเก่ียวกบักราฟและทรี ความ
ซบัซอ้นของอลักอริทึม เทคนิคการออกแบบอลักอริทึม การแกปั้ญหาทางคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เช่น 
การแกปั้ญหาแบบแบ่งส่วน  อลักอริทึมแบบกรีดี  การโปรแกรมเชิงพลวตั นกัศึกษาจะไดศึ้กษา
โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาทางชีวสารสนเทศ การฝึกเขียนโปรแกรมในการ
ท าอลักอริทึมแบบต่าง ๆ 
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          Data structures: arrays, stacks, queues, trees, hash tables, and heaps.  Sorting algorithms, 

searching algorithms, and graph and tree algorithms.  Complexities of algorithms. Algorithm design 

techniques.  Solving computational problems: divide-and-conquer, dynamic programming, and 

greedy algorithms.  Data structures and algorithms used in solving bioinformatics and system biology 

problems. Programming practices in implementing various algorithms. 

 

 BIF 612   ชีวเคมีโมเลกุล         3 (3-0-9) 
                        Molecular Biochemistry 

           วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

               ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will explain fundamental principle in molecular biochemistry.  

(2) Students will understand and update molecular techniques such as next-generation 

sequencing. 

(3) Students will apply knowledge and techniques in molecular biochemistry to gain new 

biological knowledge.  

 การศึกษาจีโนม ทรานสคริปโตม โปรตีโอม พื้นฐานวิวฒันาการระดบัโมเลกุล และการน าไป
ประยกุตใ์ช ้ การส่งสัญญาณของเซลล ์วทิยาการใหม่หรือขั้นสูงทางดา้นชีวโมเลกุลและชีวเคมีโมเลกุล  
 Study of genome, transcriptome, proteome. Basis of molecular evolution and their 

applications. Cellular signaling. New or advanced topics in molecular biology and biochemistry. 

 

BIF 614   ววิฒันาการในระดับโมเลกุล   3 (3-0-9) 

                  Molecular Evolution 

    วชิาบงัคบัก่อน : BIF 612 ชีวเคมีโมเลกุล (Molecular Biochemistry) 

                ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand principles of molecular evolution and development; 

phylogenetic and phylogenetic reconstruction by several methods; molecular clock and 

speciation.  

(2) Students will learn how to teamwork, and organize their work plan to meet their 

objectives.  

ววิฒันาการในระดบัโมเลกุลและการพฒันา หลกัการของความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติในแง่
วิวฒันาการ วิธีการสร้างตน้ไมค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในแง่วิวฒันาการ โดยวิธีระยะเวลาของ
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การเกิดสปีชีส์ใหม่ พาร์สิโมน่ี และ ความเป็นไปได ้การประเมินระยะเวลาในการแยกสายพนัธ์ุโดย
อาศยัโครงสร้างระดบัโมเลกุล และกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ 

Molecular evolution and development. Phylogenetic principles. Phylogenetic reconstruction 

by distance, parsimony, and likelihood method. Molecular clock and speciation. 
 

 BIF 621   การวเิคราะห์ข้อมูลทางพนัธุกรรม         3 (3-0-9) 

               Sequence Analysis and Annotation 

    วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will explain technical details of some common biological sequence analysis 

methods.  

(2) Students will analyze and interpret biological sequence data to infer new biological 

knowledge.  

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวิธีการวเิคราะห์โครงสร้างสายพนัธุกรรม การวเิคราะห์การจดัเรียงสาย
พนัธุกรรมดว้ยวิธีการทางไดนามิกโปรแกรมมิงและวิธีการทางสถิติ  การวิเคราะห์ความใกลชิ้ดทาง
พนัธุกรรม และการคน้หาขอ้มูลในฐานขอ้มูล 

      Introduction to the theory and methods of DNA and protein sequence analysis. Methods of 

sequence alignments including dynamic programming and statistical methods. Methods of 

phylogenetic analysis, and database similarity searching. 

 BIF 622   เทคนิคการทดลองในชีววทิยาโมเลกุล     3(2-2-9) 

        Experimental Techniques in Molecular Biology 

        วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

                 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand and discuss techniques in molecular biology and 

bioinformatics. 

(2)  Students will apply technique in molecular biology and bioinformatics to analyze 

biological data and problems. 

(3)  Students have responsibility, honest and give credit to original resources.  

   การศึกษาเทคนิคทางชีวโมเลกุลทั้งระดบัทฤษฎีและปฏิบติั การศึกษาฐานขอ้มูลทางชีววิทยา 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้อง การศึกษาและวิเคราะห์ล าดับนิวคลีไทด์ของจีโนมและ
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ฐานข้อ มู ล จีโนม  ก ารใช้  Homology and non-homology based annotation ก าร ศึ กษ า  genome 

sequencing and assembly การศึกษาและวิเคราะห์ล าดับนิวคลีไทด์และโครงส ร้างของอาร์เอ็นเอ 
(RNA) การศึกษาแผนภูมิต้นไม้แสดงวิวฒันาการ การศึกษาหน้าท่ีของจีโนมจากเอสเอ็นพีอะเรย ์
(SNP array) และจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทรานสคริปโตม , การสร้างแบบจ าลองโปรตีน และโปรตี
โอม การศึกษาแบบจ าลองจีโนม การสร้างพาธเวย ์(pathway) และการบูรณาการขอ้มูล นกัศึกษาจะได้
ท าโครงงานและน าเสนอผลงานซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลการเรียนรู้ 

  Molecular biology techniques with both theoretical background and “hands-on” experiences. 

Biological databases and related computer program. Genome sequencing and analysis; Genome 

databases. Homology and non-homology based annotation, Genome sequencing and assembly. RNA 

sequence and structure analysis. Phylogenetic analysis. Study of functional genomics using SNP 

array, transcriptome and data analysis using R, protein modeling and proteome, etc. Genome scale 

modeling, pathways construction, regulatory pathway construction and data integration. Project will 

be assigned and student presentation is a part of evaluation. 

 

 BIF 631   ระบบฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศ         3 (3-0-9) 

                Database Systems for Bioinformatics 

      วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

                ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will be able to understand the design, database language, and data management 

in order to apply it to solve information problems in bioinformatics. 

(2) Students will be able to systematically and logically analyze and solve computational 

problems of bioinformatics information.  

(3) Students will be able to use SQL language to objectively manage information as an 

information specialist in ICT literacy. 

(4) Students will be able to work with other team members of term project. 

       แนวความคิดพื้นฐานของระบบไฟล์แบบดั้ งเดิม และระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล รูปแบบฐานข้อมูล วงจรชีวิตระบบฐานข้อมูล  การออกแบบ
ฐานขอ้มูล การท านอร์มอลไลเซชัน่ รูปแบบสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบจ าลองอีอาร์ (ER-Model) ภาษาเอส
คิวแอล (SQL) ท่ีใชใ้นการสร้างและเรียกใชฐ้านขอ้มูล ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ และฐานขอ้มูลแบบกระจาย  

ระบบฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นทางดา้นชีวสารสนเทศ     
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        File system, database system, database system components and architecture. Data modeling, 

database design, conceptual, physical and normalization. ER-Model, database languages, SQL and 

QBE.  Introduction to OODB and distributed database.  Database systems used in Bioinformatics. 

 

  BIF 632   การออกแบบและการค้นหายาใหม่     3(3-0-9) 

   Drug Design and Discovery         

   วชิาบงัคบัก่อน : BIF 512 ชีววทิยาโมเลกุล (Molecular Biology) 

                ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Student will understand principle and knowledge of drug design techniques, including 

Bioinformatics and Cheminformatics, and be able to solve problems using available 

tools and/or their modified tools. 
(2) Students will able to use their knowledge and techniques for design or discovery of new 

drug and share their ideas or reports. 
(3) Students will learn how to teamwork, and organize their plan to meet their objectives.  

การออกแบบยาและการคน้พบตวัยาใหม่โดยการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การ วิเคราะห์โครงสร้างและการท างานของสารชีวมหโมเลกุล (Biological macromolecules) เช่น 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เป็นตน้ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างส่วนท่ีท าหนา้ท่ีต่าง ๆ 
และโครงสร้างส่วนท่ีเกิดกิจกรรมการท างานของสารออกฤทธ์ิ  กลไกระดบัโมเลกุลของสาเหตุการเกิด
โรค  การออกแบบลิแกนด์  (ligand) และการจ าลองปฏิกิริยาระหว่างลิแกนด์กบัสารชีวโมเลกุล การ
ท านายคุณสมบติัทาง  เภสัชของสารหรือตวัยาใหม่ การท านายรูปโมเลกุลของยา และการออกแบบ
โมเลกุลตั้งแต่เร่ิมแรก 

Techniques in computer-aided drug design and discovery using computer and information 

technologies. Analysis of structure and function of biological macromolecules, such as proteins and 

nucleic acids etc. Relationships of physiologically active compounds. Ligand designing and 

simulation of their interaction with biological macromolecules. Prediction of pharmacological 

properties of new substance. Molecular graphics and de novo drug design. 
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BIF 633 การท าเหมืองข้อมูลทางชีวสารสนเทศ       3 (3-0-9) 

                 Data Mining for Bioinformatics 

       วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

                ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand both the data mining process and workflow as well as 

representative data mining algorithms. 
(2) Students will be able to analyze the computational problem, and apply data mining 

solution without causing harm to public at large. 

        ความรู้เบ้ืองตน้ของความน่าจะเป็น ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท าเหมืองขอ้มูลและการท า
เหมืองความรู้ในฐานขอ้มูล  กระบวนการการท าเหมืองขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล การประเมินผลของ
โมเดล ตลอดจนวิธีการท าเหมืองความรู้ในแบบต่างๆ เช่น การท าเหมืองจากกฎความสัมพนัธ์ การ
จ าแนกขอ้มูลโดยขอ้มูลใกลเ้คียง  การจ าแนกขอ้มูลโดยใชน้าอีฟเบยส์ การจ าแนกขอ้มูลโดยใชต้น้ไม้
ตดัสินใจ การจ าแนกขอ้มูลโดยเครือข่ายใยประสาท การจดักลุ่มขอ้มูล ตวัอยา่งแอพพลิเคชัน่ของการท า
เหมืองขอ้มูลทางชีวสารสนเทศ   
        Introduction to probability theory. Introduction to data mining and knowledge discovery in 

databases (KDD).  Process of Data Mining. Data preparation. Model evaluation. Association rules. 

Nearest neighbor classification. Naive Bayes classification. Decision tree classification. Neural 

networks classification. Clustering. Data mining applications in Bioinformatics. 

 

BIF 634   หน้าทีข่องจีโนมและจีโนมเปรียบเทียบ        3 (3-0-9) 
   Functional and Comparative Genomics  

   วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand the principles of comparative genomics analysis. 
(2) Students will apply the common algorithms used for comparative genomics analysis. 
(3) Students will analyze the scope of biological problems that can be solved by 

comparative genomics analysis. 
(4) Students will design efficient comparative genomics strategies to solve biological 

problems including gene finding, gene functional annotation, and gene/genome 

evolution. 
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การศึกษากระบวนการทางชีววิทยาโดยอาศยัการแสดงออกของยนีและการควบคุมการท างาน
ของยีนในระดบัจีโนมของส่ิงมีชีวิต เทคนิคและการวิเคราะห์ดีเอ็นเอไมโครอะเรย ์(DNA Microarray) 
การท างานร่วมกนัระหวา่งโปรตีน และการส่งสัญญาณทางชีววทิยา   การคน้หายนีใหม่และการจดักลุ่ม
ยนีท่ีท างานร่วมกนั  การสร้างเครือข่ายและวิถีเมตาโบลิสึมของยีนและผลิตภณัฑ์ของยีนท่ีเก่ียวขอ้งใน
กระบวนการทางชีววิทยาเดียวกนั การศึกษาจีโนมเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบจีโนมและล าดบันิวคลี
โอไทด ์เพื่อการศึกษาพนัธุศาสตร์มนุษย ์และวิวฒันาการของส่ิงมีชีวติ และการตอบสนองของยนีต่างๆ
ในระดบัจีโนมในการด ารงชีวติต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 

Study of biological processes through genome-wide expression and regulation in organisms. 
DNA microarrays analysis. Protein-protein interaction and signal transduction. Gene identification 

and clustering genes into functional groups. Building networks and pathways of interacting genes 

and gene products. Perspectives on comparative genomics. Genome and sequence comparisons to 

understand the human genetics and evolution of organisms and genomic responses to the challenges 

of evolutionary niches. 

 

 BIF 641   การวเิคราะห์และออกแบบระบบ   3 (3-0-9) 

         Systems Analysis and Design 

        วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) นกัศึกษาเขา้ใจความหมายและองคป์ระกอบของระบบ วฏัจกัรของระบบ ระเบียบวธีิ
วเิคราะห์ระบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ระบบ  

(2) นกัศึกษาเขา้ใจการศึกษาความเหมาะสม การใชแ้ผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล การใช้
แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล การออกแบบการรับขอ้มูล การออกแบบการ
แสดงผลขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล การเขียนเอกสารประกอบการน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ 

        ความหมายและองค์ประกอบของระบบ  วฏัจักรของระบบ  ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบ  การศึกษาความเหมาะสม  การใช้แผนภาพแสดงการไหลของ
ขอ้มูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล การออกแบบการรับขอ้มูล การออกแบบการ
แสดงผลขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล การเขียนเอกสารประกอบการน าเสนอผลการวเิคราะห์ 

        System components. SDLC. Analysis methodologies and CASE tools. Technical, 

operational, and economical feasibility studies. DFD, ERD, input design, output design, database 

design, documentation and presentation. 
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BIF 651   การประมวลผลอย่างชาญฉลาดส าหรับชีวสารสนเทศ      3 (3-0-9) 

                 Computational Intelligence for Bioinformatics 

     วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students understand principal idea of each major AI problem area.  

(2) Students will able to analyze a computational/bioinformatics problems and apply 

necessary AI techniques to solve the problem properly without causing harm to public at 

large. 

       การแทนองค์ความรู้  โมเดลท่ีมีความยืดหยุ่นและมีการเรียนรู้   วิธีการคน้หา   โมเดลท่ีไม่มี
แบบอยา่ง   โมเดลท่ีมีแบบอยา่ง การประมวลหลกัการแบบเบย ์  การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์   เครือข่าย
ใยประสาทเทียม   ตรรกะแบบฟัซซี   การค านวณเชิงวิวฒันาการ   ขั้นตอนวิธีเชิงพนัธุกรรม   การ
โปรแกรมเชิงพนัธุกรรม  กรณีศึกษาของปัญหาชีวสารสนเทศ 

Knowledge representation, Adaptive and Learning models, Search methods, Unsupervised 

models, Supervised models, Bayesian reasoning, Machine learning, Neural networks, Fuzzy logics, 

Evolutionary computing, Genetic algorithms, Genetic Programming, Case studies of Bioinformatics 

problems 

 

BIF 652   วธีิการทางสถิติส าหรับชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ    3 (3-0-9) 

 Statistical Methods for Bioinformatics and Systems Biology 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will explain objectives and fundamental principles of different statistical 

approaches (lectures, in-class assignments, written exams). 

(2) Students will appropriately select and implement statistical approaches for various 

statistical problems, and critically evaluate and discuss statistical outputs (lectures, in-

class assignments, written exams). 

(3) Students will apply knowledge learned from the course and from their own research to 

solve particular problems through project-based learning (term-project). 

(4) Students will demonstrate their understanding in interpreting and analyzing statistical 

papers and their own term-project results by communicating their knowledge to 

faculty and other students (paper and term-project presentation).  
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 รายวิชาน้ีครอบคลุมการใช้วิธีการทางสถิติมาตรฐานและขั้นสูง และอลักอริธ่ึมในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจ านวนมากท่ีไดจ้ากการทดลองทางชีววทิยา โดยมีเน้ือหารายวิชา ไดแ้ก่ ความน่าจะเป็น
และทฤษฎีทางสถิติ การอนุมานเชิงสถิติและการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ และการวเิคราะห์ขอ้มูลโอ
มิค (omics) ดว้ยวธีิการทางสถิติ การเรียนการสอนเป็นรูปแบบผสมระหวา่งการบรรยาย และการลงมือ
ปฏิบติัเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลจากโจทยปั์ญหา การส ารวจเอกสาร น าเสนอ และอภิปรายบทความตีพิมพ์
ทางวิชาการ และการท าโครงงานประจ ารายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางชีววทิยา 

This course covers standard and advanced statistical methods and algorithms used for 

analysis of data from high-throughput experiments in biology. Topics include probability and 

statistical theory, statistical inference and hypothesis testing, and statistical methods for omics data 

analysis. Students will study statistical concepts and methods from lectures and perform hands-on 

analysis of real data using statistical tools and programs. Critical reviews of current topics in 

statistical bioinformatics from literature are provided through student presentations and group 

discussion. In addition, each student will work on a term project applying the concepts of the course 

to bioinformatics and systems biology research. 

 

 BIF 662   การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ 1     3 (3-0-9) 

     Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology I 

   วชิาบงัคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand the principles of the special topic. 

(2) Students will be able to use the information and knowledge of the special topic for some 

application. 

(3) Students will able to analyze the scope of biological problems that can be solved by 

information and knowledge of the special topic. 

 ศึกษาในหัวข้อท่ีแตกต่างจากวิชาท่ีเปิดสอนตามปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยใีนขณะนั้น  ซ่ึงจะก าหนดรายละเอียดวชิาข้ึนตามความเหมาะสมเม่ือเปิดสอน 

 New or advanced topics in Bioinformatics and systems biology. The contents will be 

specified at the time the course is offered. 
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 BIF 664   การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ 2                3 (3-0-9) 

     Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology II 

   วชิาบงัคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand the principles of the special topic. 

(2) Students will be able to use the information and knowledge of the special topic for some 

application. 

(3) Students will able to analyze the scope of biological problems that can be solved by 

information and knowledge of the special topic. 

 ศึกษาในหัวข้อท่ีแตกต่างจากวิชาท่ีเปิดสอนตามปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยใีนขณะนั้น  ซ่ึงจะก าหนดรายละเอียดวชิาข้ึนตามความเหมาะสมเม่ือเปิดสอน 

New or advanced topics in Bioinformatics and systems biology.  The contents will be 

specified at the time the course is offered. 

 

BIF 666   การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ   3    3 (3-0-9) 

     Selected Topics in Bioinformatics and Systems Biology III 

   วชิาบงัคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand the principles of the special topic. 

(2) Students will be able to use the information and knowledge of the special topic for some 

application. 

(3) Students will able to analyze the scope of biological problems that can be solved by 

information and knowledge of the special topic. 

   ศึกษาในหัวขอ้ท่ีแตกต่างจากวิชาท่ีเปิดสอนตามปกติ เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยใีนขณะนั้น  ซ่ึงจะก าหนดรายละเอียดวชิาข้ึนตามความเหมาะสมเม่ือเปิดสอน 

New or advanced topics in Bioinformatics and systems biology.  The contents will be 

specified at the time the course is offered. 
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BIF 674   การจ าลองระบบสโทแคสติกส าหรับชีววิทยาระบบ      3 (3-0-9) 

        Stochastic Modeling for Systems Biology 

      วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

                ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand fundamental process underlying complex biological systems. 

(2) Students will understand stochastic processes at different biological scales from 

stochastic gene expression in a cell to random genetic drift in population during 

evolution. 

(3) Students will approach biological problems in the course by studying the basic theory of 

stochastic processes as well as using computer programs to simulate stochastic models. 

 จุดมุ่งหมายส าคญัอยา่งหน่ึงของการศึกษาชีววทิยาระบบ คือ การท าความเขา้ใจกระบวนการ
พื้นฐานของระบบชีววิทยาท่ีซับซ้อน กระบวนการพื้นฐานเหล่าน้ีมกัมีพฤติกรรมแบบสโทแคสติก 
รายวิชาน้ีเป็นวชิาพื้นฐานของการจ าลองระบบสโทแคสติกเพื่อใชใ้นการศึกษาชีววิทยาระบบ นกัศึกษา
จะเรียนรู้กระบวนการสโทแคสติกท่ีเกิดข้ึนในหลากหลายระดบัของระบบชีววทิยา ตั้งแต่ความผนัผวน
ของการแสดงออกของยนีภายในเซลล์ จนถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางพนัธุกรรมของประชากรท่ี
เกิดข้ึนจากความไม่แน่นอน นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานของกระบวนการสโทแคสติก รวมทั้ง
การใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อท าการจ าลองระบบสโทแคสติก รายวิชาน้ีเป็นวิชาพหุสาขาท่ีตอ้งใช้
ความรู้ทั้งทางดา้นชีววทิยาและศาสตร์เชิงค านวน 
          One of the central goals of systems biology is to decipher fundamental processes underlying 

complex biological systems and it has been well established that many of these processes are 

fundamentally stochastic. This course is an introduction to stochastic modeling with many 

applications for systems biology. Students will study stochastic processes at different biological 

scales from stochastic gene expression in a cell to random genetic drift in population during 

evolution. Students will approach biological problems in the course by studying the basic theory of 

stochastic processes as well as using computer programs to simulate stochastic models. This 

interdisciplinary course will focus on both biological and computational aspects of the topic. 
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 BIF 676  การสร้างแบบจ าลองของพืชเพ่ือการเกษตรกรรมอย่างชาญฉลาด             3 (3-0-9) 

  Plant and Crop Modeling for Smart Farming 

   วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will be able to analyze and compare systems biology approaches for 

investigation the biological systems. 

(2) Students will be able to explain (well communicate) the systematic analysis results to 

broad audients. 

(3) Student will be able to adapt and work in team with cross disciplines researchers. 

(4) Student will be able to search and integrate the self-learning knowledge with the 

research questions.  

 รายวิชาการสร้างแบบจ าลองของพืชเพื่อการเกษตรกรรมอยา่งชาญฉลาดมีการจดัการเรียนการ
สอนแบบโครงงานเป็นฐาน ความรู้ทางด้านจีโนมสมัยใหม่  ส รีรวิทยาของพืช ชีวเคมี และ 
ความกา้วหนา้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จะถูกใชใ้นการอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างจีโนไทป์และฟีโนไทป์ภายในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่างๆ 
มากมาย เช่น การท านายปริมาณของผลิตผลจากพืชท่ีเราเพาะปลูก ภายใตส้ภาวะต่างๆ เช่น เม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศท่ีรวดเร็วหรือโรคระบาดต่างๆ รวมไปถึงการพฒันาความสามารถในการ
ปรับปรุงพันธ์พืชท่ีรวดเร็วและแม่นย  า หรือการหาเทคนิคในการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช เช่น การให้ปุ๋ยหรือน ้ าท่ีพอเหมาะ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีการจดัการทางการเกษตรไม่
เพียงแต่ตอ้งการปริมาณผลผลิตท่ีสูงเท่านั้น ยงัค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้คุม้ค่าและเกิดผลเสียต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดด้วย  โดยในวิชาน้ีจะศึกษาหลักการและวิธีการในการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของพืช ชีววิทยาระบบของพืช โดยเร่ิมจากความเข้าใจในเร่ืองสรีรวิทยาของพืช การ
เจริญเติบโตของพืช และเทคโนโลยียุคใหม่ท่ีใช้ในการวดัค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการติดตามผลการ
เจริญเติบโตของพืชในสภาวะต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการใช้ขอ้มูลเหล่าน้ีในการสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของพืชด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย เพื่อตอบโจทยท์างชีววิทยาท่ี มีคุณค่า
ต่อไป 

 To pursue food security and energy sustainability under climate change crisis, advanced 

sciences and technology are demanded to build up the intelligent agriculture which help finding the 

optimal resource management for crop cultivation. The best practice for agricultural management, 
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nowadays, lies not only on the maximal yield of a crop but also on the minimal environmental 

destruction. Therefore, the modeling capability to understand the intracellular regulation of a crop 

and ability to predict its response to environment is crucial. Through a project-based learning 

method, the plant and crop modeling for smart farming course will provide the essential knowledge 

for simulating the interrelationship between genotype-phenotype of a plant.  Modern genomics, 

traditional physiology, biochemistry and advanced modeling are combined for systematically 

exploring the relationship between genotype-phenotype under a particular environmental condition. 

Crop systems biology, as a course principle, is comprised of plant modeling, including basic concept 

of modeling, unicellular modeling till whole plant modeling; plant physiology; and agricultural 

sciences, including advances in agricultural technology for monitoring soil, atmosphere, and plants. 

The content of the course can be exploited in diverse applications relevant to intelligent agriculture, 

i.e. crop yield forecasting, climatically-determined yield prediction, breeding and introduction of a 

new crop variety, scoping best farming practices etc. 

 

BIF 677   การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ 4    3 (3-0-9) 
        Selected Topics in Information Technology I 

      วชิาบงัคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand the principles of the special topic. 

(2) Students will be able to use the information and knowledge of the special topic for some 

application. 

(3) Students will able to analyze the scope of biological problems that can be solved by 

information and knowledge of the special topic. 

        ศึกษาในหัวข้อท่ีแตกต่างจากวิชาท่ีเปิดสอนตามปกติ เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยใีนขณะนั้น  ซ่ึงจะก าหนดรายละเอียดวชิาข้ึนตามความเหมาะสมเม่ือเปิดสอน 

       New or advanced topics in information technology. The contents will be specified at the 

time this course is offered. 
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BIF   679  การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ 5  3 (3-0-9) 
                   Selected Topics in Information Technology II 

      วชิาบงัคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของผูส้อน 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand the principles of the special topic. 

(2) Students will be able to use the information and knowledge of the special topic for some 

application. 

(3) Students will able to analyze the scope of biological problems that can be solved by 

information and knowledge of the special topic. 

        ศึกษาในหัวขอ้ท่ีแตกต่างจากวิชาท่ีเปิดสอนตามปกติ เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยใีนขณะนั้น  ซ่ึงจะก าหนดรายละเอียดวชิาข้ึนตามความเหมาะสมเม่ือเปิดสอน 

        New or advanced topics in information technology .The contents will be specified at the 

time this course is offered. Application of knowledge and skills in Bioinformatics to solve problems 

in the field of biological science and related areas. 

 

BIF 692   สัมมนาทางชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ 1    1 (0-2-3) 

         Seminar in Bioinformatics and Systems Biology I 

     วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand and be able to describe some Bioinformatics/Systems Biology 

and other related contents. 

(2) Students will be able to plan and design their comprehensively presentation/explanation. 

(3) Students will be able to explain, ask questions and discuss about topics related to 

Bioinformatics/Systems Biology. 

(4) Students will be able to use English more properly, including speaking, listening and 

writing. 

   การรวบรวมเอกสาร การอภิปราย การคน้คิด วเิคราะห์และสังเคราะห์ หลกัการ ความคิด 
ปัญหาและขอ้มูลท่ีทนัสมยัในสาขาชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ และการอภิปรายงานท่ีเสนอโดย
นกัศึกษาคนอ่ืน ๆ อยา่งมีเหตุมีผล 
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    Review, discussion, invention, analysis, and synthesis of principles and concepts, current 

problems and literature in bioinformatics and systems biology. Presentations and participation in 

discussion of others in class. 

 

BIF 694    สัมมนาทางชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ 2            1 (0-2-3) 

       Seminar in Bioinformatics and Systems Biology II 

        วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand and be able to describe some Bioinformatics/Systems Biology 

and other related contents. 

(2) Students will be able to plan and design their comprehensively presentation/explanation. 

(3) Students will be able to explain, ask questions and discuss about topics related to 

Bioinformatics/Systems Biology. 

(4) Students will be able to use English more properly, including speaking, listening and 

writing. 

              การรวบรวมเอกสาร การอภิปราย การคน้คิด วเิคราะห์และสังเคราะห์ หลกัการ ความคิด 
ปัญหาและขอ้มูลท่ีทนัสมยัในสาขาชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ และการอภิปรายงานท่ีเสนอโดย
นกัศึกษาคนอ่ืน ๆ อยา่งมีเหตุมีผล 

    Review, discussion, invention, analysis, and synthesis of principles and concepts, current 

problems and literature in bioinformatics and systems biology. Presentations and participation in 

discussion of others in class. 

 

  BIF 772   ชีววทิยาระบบและวศิวกรรมเมตาโบลคิ                              3 (3-0-9) 

        Systems Biology and Metabolic Engineering 

      วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

               ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will be able to understand the principles underlying the systematic approach 

used for studying the system. 

(2) Students will be able to analyze and compare systems biology approaches for 

investigation the biological systems. 
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(3) Students will be able to explain (well communicate) the systematic analysis results to 

broad audients. 

(4) Students will be able to adapt and work in team with cross disciplines researchers.  

(5) Students will be able to search and integrate the self-learning knowledge with the 

research questions. 

        การศึกษาหลกัการและวิธีการของชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมตาโบลิค การศึกษาชีววิทยา
ระบบโดยการรบกวนระบบดว้ยวิธีทางชีววิทยา พนัธุวศิวกรรม หรือวิธีเคมี การติดตามการตอบสนอง
ของเซลหลงัการถูกรบกวนดว้ยการรวบรวมขอ้มูล และการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ
ท่ีถูกรบกวน  การศึกษาวิศวกรรมเมตาโบลิค พื้นฐาน การสร้างและการวิเคราะห์เครือข่ายวิถีเมตาโบ
ลิสึม การสร้างแบบจ าลองของกระบวนการทางชีววิทยาด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์และการทดลอง 
เพื่อการควบคุมและท านายกระบวนการทางชีววิทยา และ การออกแบบและปรับแต่งวิถีเมตาโบลิสม 
การประยุกต์ใช้ชีววิทยาระบบและวิศวกรรมเมตาโบลิค ในการปรับปรุงสายพันธ์ุส่ิงมีชีวิตท่ีมี
ความส าคญัทางเทคโนโลยีชีวภาพและทางเกษตรกรรม การค้นหายาใหม่ การตรวจหายีนก่อโรค 
รวมทั้งการตรวจวเิคราะห์และท านายสาเหตุของการก่อโรค 
        Principles and methodology of systems biology and metabolic engineering. Studies of 

biological systems by systematically perturbing them biologically, genetically, or chemically. 

Monitoring gene, protein, and informational pathway responses; integrating these data; and 

ultimately, formulating mathematical models that describe the structure of the system and its 

response to individual perturbations. Introduction of metabolic engineering. Metabolic network 

reconstruction and analysis. Mathematical and experimental techniques for the quantitative 

description, modeling, control, prediction of biological processes, and design of metabolic pathways. 

Applications in strain improvements of biotechnological and agricultural importance, drug discovery, 

disease gene identification, diagnostic and prognosis. 

 

BIF 790 วทิยานิพนธ์                                                         48 หน่วยกติ 
 Dissertation 

  วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will read, analyze, and critically evaluate scientific papers, and integrate 

information from various sources. 
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(2) Students will develop deeper knowledge, understanding, scientific skills, and thinking 

skills necessary for solving their research problem. 

(3) Students will critically and systematically integrate knowledge from interdisciplinary 

subjects and apply their holistic knowledge to solve their research problem.  

(4) Students will demonstrate research capabilities and abilities to work independently and 

creatively. 

(5) Students will communicate their in-depth knowledge and understanding in their own 

research to public at national or international level. 

    การวิเคราะห์ และพฒันาวิธีท่ีเหมาะสมทางคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์  การใช้
ความรู้และทกัษะชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Analysis and development of an appropriate mathematical, statistical, computing method 

and use of knowledge and skills in bioinformatics and systems biology for solving biological 

sciences and related area problems. 

 

BIF 791 วทิยานิพนธ์                                                                         36 หน่วยกติ 
 Dissertation 

  วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will read, analyze, and critically evaluate scientific papers, and integrate 

information from various sources. 

(2) Students will develop deeper knowledge, understanding, scientific skills, and thinking 

skills necessary for solving their research problem. 

(3) Students will critically and systematically integrate knowledge from interdisciplinary 

subjects and apply their holistic knowledge to solve their research problem.  

(4) Students will demonstrate research capabilities and abilities to work independently and 

creatively. 

(5) Students will communicate their in-depth knowledge and understanding in their own 

research to public at national or international level. 
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    การวิเคราะห์ และพฒันาวิธีท่ีเหมาะสมทางคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ การใช้
ความรู้และทกัษะชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Analysis and development of an appropriate mathematical, statistical, computing method 

and use of knowledge and skills in bioinformatics and systems biology for solving biological 

sciences and related area problems. 

 

BIF 792  สัมมนาทางชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ 3            1 (0-2-3) 

 Seminar in Bioinformatics and Systems Biology III 

  วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand and be able to explain, ask questions and discuss about 

advanced bioinformatics/systems biology topics and other related contents. 

(2) Students will practice to develop a research proposal with methodology. 

(3)  Students will have a well-devised plan to prepare and organize their presentation. 

(4)   Students will give effective, well-organized talks. 

(5) Students will use proper English in speaking and writing. 

 การรวบรวมเอกสาร การอภิปราย การค้นคิด วิ เคราะห์และสังเคราะห์ หลักการ ความคิด 
ปัญหาและขอ้มูลท่ีทนัสมยัในสาขาชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ เพื่อฝึกหดัการตั้งปัญหาโจทยว์จิยั
และออกแบบระเบียบวจิยัเพื่อแกปั้ญหาโจทยว์จิยั และสามารถน าเสนองานให้ผูอ่ื้นฟังและอภิปรายงาน
ท่ีผูอ่ื้นน าเสนอได ้  

 Review, discussion, invention, analysis, and synthesis of principles and concepts, current 

problems and literature in bioinformatics and systems biology in order to practice to develop a 

research proposal with methodology and to present and participate in discussion of others in class. 
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BIF 794  สัมมนาทางชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ 4            1 (0-2-3) 

 Seminar in Bioinformatics and Systems Biology IV 

  วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand and be able to explain, ask questions and discuss about 

advanced bioinformatics/systems biology topics and other related contents. 

(2) Students will use appropriate logical procedures or approaches to analyze advanced 

topics related to bioinformatics and systems biology. 

(3) Students will have a well-devised plan to prepare and organize their presentation. 

(4) Students will give effective, well-organized talks. 

(5) Students will use proper English in speaking and writing. 

 การรวบรวมเอกสาร การอภิปราย การค้นคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ หลักการ ความคิด 
ปัญหาและขอ้มูลท่ีทนัสมยัในสาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ  เพื่อสามารถเลือกใช้วิธีการทาง
สถิติ หลกัการเชิงค านวน หรือขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ในงานวิจยัอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าเสนองานใหผู้อ่ื้นฟังและอภิปรายงานท่ีผูอ่ื้นน าเสนอได ้  

 Review, discussion, invention, analysis, and synthesis of principles and concepts, current 

problems and literature in bioinformatics and systems biology in order to appropriately apply logical 

statistical procedures, computational approaches, or algorithms to analyze advanced topics related to 

bioinformatics and systems biology and to present and participate in discussion of others in class. 

 

BIF 796 สัมมนาทางชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ 5            1 (0-2-3) 

 Seminar in Bioinformatics and Systems Biology V 

  วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand and be able to explain, ask questions and discuss about 

advanced bioinformatics/systems biology topics and other related contents. 

(2) Students will use appropriate methods for managing, analyzing, and integrating omics 

and high-throughput data and interpreting results. 

(3) Students will have a well-devised plan to prepare and organize their presentation. 

(4) Students will give effective, well-organized talks. 
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(5) Students will use proper English in speaking and writing.  

การรวบรวมเอกสาร การอภิปราย การคน้คิด วเิคราะห์และสังเคราะห์ หลกัการ ความคิด 
ปัญหาและขอ้มูลท่ีทนัสมยัในสาขาชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ เพื่อจดัการ วเิคราะห์ และบูรณา
การขอ้มูลโอมิค หรือขอ้มูล high throughput ท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือในห้องปฏิบติัการ บนพื้นฐานของ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสถิติ เพื่อท าความเขา้ใจหรือแกปั้ญหางานวจิยัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าเสนองานใหผู้อ่ื้นฟังและอภิปรายงานท่ีผูอ่ื้นน าเสนอได้ 
 Review, discussion, invention, analysis, and synthesis of principles and concepts, current 

problems and literature in bioinformatics and systems biology in order to manage, analyze, and 

integrate omics or high-throughput data from experiments using appropriate mathematics, computer 

sciences, and statistics to understand and solve biological research problems and to present and 

participate in discussion of others in class. 

 

BIF 798  สัมมนาทางชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ 6            1 (0-2-3) 

 Seminar in Bioinformatics and Systems Biology VI 

  วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

              ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั:    

(1) Students will understand and be able to explain, ask questions and discuss about 

advanced bioinformatics/systems biology topics and other related contents. 

(2) Students will integrate data from various biological levels and sources to analyze 

advanced topics related to bioinformatics and systems biology and to interpret results. 

(3) Students will have a well-devised plan to prepare and organize their presentation. 

(4) Students will give effective, well-organized talks. 

(5) Students will use proper English in speaking and writing.  

การรวบรวมเอกสาร การอภิปราย การคน้คิด วเิคราะห์และสังเคราะห์ หลกัการ ความคิด 
ปัญหาและขอ้มูลท่ีทนัสมยัในสาขาชีวสารสนเทศและชีววทิยาระบบ เพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบทางชีววทิยา ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทางชีววทิยาในระดบั   

ต่าง ๆ และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างแบบจ าลอง เพื่อท าความเขา้ใจหรือแกปั้ญหางานวจิยัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าเสนองานใหผู้อ่ื้นฟังและอภิปรายงานท่ีผูอ่ื้นน าเสนอได้ 
 Review, discussion, invention, analysis, and synthesis of principles and concepts, current 

problems and literature in bioinformatics and systems biology in order to integrate data from various 



88 
 

 
 

biological levels and sources and synthesize data into models to understand and solve biological 

research problems and to present and participate in discussion of others in class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


