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หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี 

หลักสูตรใหม พ.ศ 2557 
 

ช่ือมหาวิทยาลัยอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาชีวเคมี 
 

หมวดที ่1. ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหสั    ๑๕๔๐๑๕ 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมี 
ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program in Biochemistry 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคม)ี 
 ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ:  Master of Science (Biochemistry) 
 อักษรยอภาษาไทย:  วท.ม. (ชีวเคม)ี 
 อักษรยอภาษาอังกฤษ:  M.Sc. (Biochemistry) 
 

3. วิชาเอก    ไมม ี
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต  
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรปริญญาโท   
5.2 ภาษาท่ีใช   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา). อังกฤษ (บางรายวิชา)... 
 5.3 การรับเขาศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย   
  รับเฉพาะนิสิตตางชาติ 
  รับทัง้นิสิตไทยและนิสิตตางชาติที่มีความเขาใจในภาษาไทย 

5.4 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
  เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน................................................................................................... 
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  รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................  
  เปนหลักสูตรรวมกบัสถาบันอื่น 
  ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
  รูปแบบของการรวม 
  รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปรญิญา 
  รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา 
  รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรบัปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน) 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
  ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ใหปรญิญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 
  อื่น ๆ (ระบ)ุ............................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม   พ.ศ. 2557 เปดสอน ภาคการศึกษาตน พ.ศ.2557 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557)   

หรือ   หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.     เปดสอน ภาคการศึกษา   พ.ศ. 
  ปรับปรงุจากหลักสูตร   สาขาวิชา  
  หลักสูตร  พ.ศ.  
   สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2557  
  วันที่ 22   เดือน เมษายน      พ.ศ. 2557 
   สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่   
  วันที่ 29   เดือน พฤษภาคม     พ.ศ. 2557 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2558 
  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิทยาศาสตร นักวิชาการนักโภชนาการ ผูเช่ียวชาญ และนักวิจัยของหนวยงานราชการ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจหรืองานเอกชนที่ทํางานทางดานชีวเคมี ในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินคาทาง
การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องสําอาง การวินิจฉัยทางการแพทย และเจาหนาที่พิสูจนหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร 
 8.2 ผูจัดการ หัวหนาหองปฏิบัติการชีวเคมี ดานการคนควาและวิจัยเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง งานดานการผลิต การวินิจฉัยทางการแพทย การหาองคความรูใหมเพื่อเปนรากฐานงานวิจัยทางดาน
ชีวภาพ    
 8.3 อาชีพอื่นๆที่ตองใชความรูทางดานชีวเคมี เชน นักวิเคราะหโครงงานวิจัย ผูเช่ียวชาญผลิตภัณฑ
ตางๆ  
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9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    
       (1)  นาง กลาวขวัญ ศรีสุข     เลขประจําตัวประชาชน 4-1201-0003x-xx-x  
   Ph.D. (Medical Sciences) Inha University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2547  
   วท.ม. (ชีวเคม)ี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539  
   วท.บ. (เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534  
  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 
       (2)  นาย ทรงกลด สารภูษิต      เลขประจําตัวประชาชน 3-6099-0042x-xx-x   
   ปร.ด. (ชีวเคม)ี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552  
   วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544 
  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 

      (3)  นาย สมชาติ แมนปน     เลขประจําตัวประชาชน 3-2504-0021x-xx-x   
   ปร.ด. (ชีวเคม)ี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554 
   วท.บ. (ชีวเคม)ี มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. 2544 
  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ต้ัง  
 นอกสถานที่ต้ัง ไดแก ...................................... 

  

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วในปจจุบัน ที่
รัฐบาลภายใตแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมุงเนน
ถึงแนวทางสําคัญหลายๆแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยใหมีสุขภาพแข็งแรง เสริมสรางศักยภาพ
ของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  บนความหลากหลายทางชีวภาพและความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อโครงสรางทางเศรษฐกิจที่สมดุลและย่ังยืน  รวมถึงการพัฒนา
ความรูและเทคโนโลยีทางดานชีวเคมีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอการพัฒนาและความมั่นคง
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศชาติ ที่ตองสูญเสียงบประมาณไปในการซื้อเทคโนโลยีเปนจํานวนมาก ในการน้ี
กระบวนการเรียนรูและศึกษาคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรดานชีวเคมีข้ันสูง ที่มีความเกี่ยวพันกับศาสตรและ
เทคโนโลยีอื่นหลากหลายสาขาทั้งในการศึกษาทั้งความรูพื้นฐานและประยุกต  จะเปนพื้นฐานหน่ึงที่สําคัญ  ที่
นักวิจัยรุนใหมสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มพูนความรูและกระบวนการตางๆ ในการนํามาพัฒนาประเทศ
อยางย่ังยืนตามแผนพัฒนาฯ ตอไป 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในการจัดทําหลักสูตรน้ีไดคํานึงถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม โดยคํานึงถึง

สภาพแวดลอมที่มหาวิทยาลัยต้ังอยูในเขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกซึ่งเปนเขตอุตสาหกรรมการ
ผลิต การคา ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยเหตุน้ีพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกจึงเปนแหลง
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อุตสาหกรรมใหนิสิตของหลักสูตรฯ เขาไปศึกษาดูงานจากสภาพจริง ทั้งในดานของกระบวนการผลิต  การ
ตรวจสอบคุณภาพและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่นิสิตสามารถนําความรูพื้นฐานทางดานชีวเคมีเขาไป
ประยุกตใชในการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาอยางย่ังยืนตอไปได   นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังรายลอมดวยพืน้ที่
อนุรักษทรัพยากรภาคตะวันออกที่เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญที่เริ่มเสื่อมโทรมและไมไดรับการ
พัฒนาแกไข เพื่อใหสามารถใชความรูทางชีวเคมีเขาไปศึกษาเพื่ออนุรักษทรัพยากรตางๆ รวมทั้งทรัพยากรทาง
ชายทะเล รวมถึงนําไปสูการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินในการประยุกตใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติในการเพิ่ม
มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติอยางมั่นคงและย่ังยืน จึงเปนสวนสําคัญใหเปดหลักสูตรน้ีข้ึน 
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

มีความจําเปนที่พัฒนาหลักสูตรเชิงรุก  ที่เนนในดานการเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากรที่
สามารถนําความรูทางดานชีวเคมีไปใชในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาภาคสวนตางๆของชุมชนและสังคม  
ทั้งในดานการตอบสนองตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน           โดยกําลงัคนที่
ผลิตตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานที่จะ
ไปปฏิบัติ  รวมถึงภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพามีคณาจารยที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณในดานการเรียนการสอนและการทําวิจัยเปนอยางดี ที่มีการเช่ือมโยงงานวิจัยเขากับ
ภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก จึงเปนการเปดโอกาสใหมหาบัณฑิต สามารถเรียนรูจากประสบการณ
จริงและประยุกตความรูชีวเคมีในการดําเนินการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมภาคตะวันออกและประเทศชาติได
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีหลักสูตรยังเปดรับนิสิตตางชาติที่สามารถเขาใจภาษาไทยได เพื่อสามารถ
เขาใจการเรียนการสอนที่ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง และเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรใหตอบสนอง
ตอการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะกอใหเกิดเครือขายความรวมมือในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยตอไปในอนาคตได 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เน่ืองดวยพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ต้ังอยูในเขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกซึ่งเปนเขต

อุตสาหกรรมการผลิต การคา เปนแหลงอุตสาหกรรมและยังรายลอมดวยพื้นที่อนุรักษทรัพยากรภาค
ตะวันออกที่เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ สามารถนําความรูทางดานชีวเคมีไปประยุกตไดทั้งในเชิง
การพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
อยางย่ังยืน ดวยเหตุน้ีหลักสูตรฯชีวเคมซีึ่งเปนหน่ึงในพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่สําคัญ  จึงเปนหน่ึงในหลกัสตูร
ฯที่มีความเหมาะสมที่จะเปดสอนและสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย
ในการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีคุณภาพ  และมีความเจริญ กาวหนาทางวิทยาการ
ดานวิทยาศาสตรเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคตะวันออกและของประเทศอยางตอเน่ือง 

 

13. ความสัมพันธ (ถาม)ี กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
13.1 รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน  

316501 ชีวเคมี  (Biochemistry) เปดสอนใหกบัหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
ชีวภาพและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ     
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13.2 รายวิชาท่ีสามารถลงเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
 นิสิตสามารถลงเรียนวิชาจากหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและปรัชญา

ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพไดดังน้ี  
301511 ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการทดลองและการวิเคราะหสถิติ  
(Research Methodology, Experimental Design, and Statistical Analysis)   

  306511 จีโนมิกส (Genomics)        
  307631 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชข้ันสงู (Advanced Plant Biotechnology)  
  318583 หัวขอเลือกสรรดานพิษวิทยาอาหาร (Selected Topics in Food Toxicology) 
  318642 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering)    
  318644 กระบวนการแยกสารชีวภาพ (Bioseparation Process)    
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หมวดที ่2. ขอมูลเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
-ปรัชญา- 

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางชีวเคมี มีศักยภาพในการวิจัยและบูรณาการศาสตร
ความรูกับศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในภูมิภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่น ของ
ประเทศไดอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

-ความสําคัญ- 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน  สงผลใหเกิดแนวคิดพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง ที่มุงพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยใหมีสุขภาพแข็งแรง เสริมสรางศักยภาพของชุมชนใน
การอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดวยการน้ีกระบวนการเรียนรูและศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรทางดานชีวเคมี
ที่เปนศาสตรที่กลาวถึงโครงสราง หนาที่และเมแทยอลิซึมของสารชีวโมเลกุลชนิดตางๆในรางกายสิง่มชีีวิต และ  
มีความเกี่ยวพันกับศาสตรอื่นๆหลากหลายสาขาจึงเปนหน่ึงในพื้นฐานที่สําคัญ ที่สามารถนําไปประยุกตเพื่อ
เพิ่มพูนความรูและกระบวนการตางๆ ในการนํามาพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตอไปได 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ต้ังอยูในเขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกซึ่งเปนเขตอุตสาหกรรมการผลิต การคา ทั้งในดานของกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกจากน้ียังรายลอมดวยพื้นที่อนุรักษทรัพยากรภาคตะวันออกที่เปนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมใหมหาบัณฑิตมีคุณภาพเพิ่มสูงข้ึน
โดยการเขาไปศึกษาดูงานจากสภาพจริงในแหลงอุตสาหกรรม ทรัพยากรทางชายทะเลและทรัพยากรตางๆ 
เพื่อนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติควบคูกันไปอยาง
มั่นคงและย่ังยืน รวมกับปราชญชาวบาน  ผูทรงคุณวุฒแิละผูประกอบการตางๆที่มีสวนรวมในหลักสูตร  

หลักสูตรน้ี จึงมุงผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูทางชีวเคมี ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในระดับดีเดน มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และวิจัยโดยใชเทคโนโลยีดานชีวเคมีและศาสตรที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีความสามารถ
ในการเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตรอื่นได เพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรูที่จะ
เปนประโยชนตอสังคมภาคตะวันออกและประเทศชาติ บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพเปนสาคัญ   

 
-วัตถุประสงค- 

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่  
๑.  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
๒. มีความรูในดานวิทยาศาสตร สาขาชีวเคมี สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางชีวเคมี

และศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของได  
๓.  สามารถคิด วิเคราะห ประยุกตความรู เพื่อวางแผน/ต้ังโจทยวิจัย สําหรับแกไขปญหาดาน

ชีวเคมี ไดอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถทําการวิจัย คนควา เพื่อใหเกิดองคความรูหรือนวัตกรรมใหมใน
สาขาชีวเคมี  และเผยแพรผลงานวิจัยอยางเปนไปตามจริยธรรมการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัย 
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๔. มีทักษะในการทํางานเปนทีม มุงประสานผลสําเร็จของงาน มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 

๕. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะห วิจัยและ
ถายทอดความรู รวมถึงการเผยแพรผลงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
- ปรบัปรุงหลกัสูตรชีวเคมีใหมี
มาตรฐานไมตํ่ากวากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
วิทยาศาสตรสาขาชีวเคม ี

- พัฒนาหลักสูตรโดยศึกษาจาก
หลักสูตรชีวเคมีในประเทศและ
ตางประเทศ 
- การวิพากษหลักสูตรโดย
ผูเช่ียวชาญภายนอก 
- มีการประเมินหลกัสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

- เอกสารปรบัปรุงหลกัสูตร 
 
 
- แบบการประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- รายงานการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลกัสูตรชีวเคมีให
สอดคลองความตองการของ
สังคม 

- รวบรวมความคิดเห็นจากผูใช
มหาบัณฑิต 
 
-เพิ่มความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหลกัสูตรกบัสถาบันทาง
วิชาการอื่นๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ 
- พัฒนางานวิจัยและสงเสริมให
นิสิตมีความรูความสามารถ
สอดคลองกบัความตองการของ
ภาคเอกชนและชุมชนภาค
ตะวันออก 

- รายงานการประเมินความพึง
พอใจการใชมหาบัณฑิตจากผูใช
มหาบัณฑิต 
- แบบสอบถามมหาบัณฑิตทีจ่บ
การศึกษาใหม 
- ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ 
 
- รายวิชาที่เกี่ยวของกับการ
ประยุกตความรูดานชีวเคมเีชิง
อุตสาหกรรมและทรพัยากรทาง
ทะเล 

- พัฒนาบุคลากรสายการสอน
ใหมีความรูทีท่ันสมัย  

- สงเสริมบุคลากรใหพฒันา
ความรูที่สอดคลองกับการ
พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความตองการของภาคเอกชน
และชุมชนภาคตะวันออก 
- สงเสริมใหบุคลากรเขารวม
ประชุมวิชาการและผลิตผลงาน
วิชาการอยางสม่ําเสมอ 

- จํานวนอาจารยและบุคคลากร
ที่ไดรับการพฒันาความรู 
ความสามารถ เขาอบรมหรอื
เขารวมประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  
- ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
   มีภาคฤดูรอน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห 
   ไมมภีาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
   วัน – เวลาราชการปกติ 
   นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)  

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  เปนผูสําเรจ็การศึกษาปรญิญาตรหีรือเทียบเทา  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต  
 เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบรูพา  
 (เอกสารแนบหมายเลข 5)  
  เปนผูสําเรจ็การศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  มีเกณฑคุณสมบัติเพิม่เติม (ระบ)ุ ผานการคัดเลือกของหลักสูตรหรืออยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 
โดยที่หลักสูตรชีวเคมี จะตองเรียนรายวิชาที่เนนหนักดานชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล เคมีและฟสกิส 

รวมถึงเปนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเนนมาตรฐานทางวิชาการ มีการตีพิมพผลงานทางวิชาการให
เปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา และอาจมีการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาของนิสิต ดังน้ันนิสิตที่มีความรูพื้นฐานชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล เคมี 
ฟสิกสและภาษาอังกฤษไมดี อาจเกิดปญหาเมื่อตองมีการเรียนการสอนและการนําเสนอผลงานเปน
ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีนิสิตบางรายอาจมีปญหาทางเศรษฐานะ ซึ่งจะสงผลตอการเรียน การวิจัยได   

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
 สําหรับนิสิตที่มีปญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรูทางชีวเคมี เคมี ชีววิทยาทางโมเลกุล และฟสิกส 

หลักสูตรไดจัดใหมีการอบรมความรูและทักษะเพิ่มเติม เพื่อใหนิสิตมีความรูและทักษะเพิ่มเติมใหถูกตอง 
รวมถึงหลักสูตรจัดใหนิสิตสามารถลงเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาชีวเคมีทั่วไป หรือรายวิชาหลักในระดับ
ปริญญาตรี ในภาคการศึกษาตน หรือตามความเห็นชอบของกรรมการประจําหลักสูตร ในสวนภาษาอังกฤษ
แนะนําใหนิสิตลงเรียนศึกษาเพิ่มเติมและหมั่นหาความรูเพิ่มเติม 
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 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม  แนะนําการวางเปาหมายในการเรียน เทคนิคการเรียน และมีการ
แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการประจําตัวนิสิต ดังน้ัน เมื่อเกิดปญหา นิสิตก็สามารถปรึกษาหรือขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาได  ภาควิชา/คณะกรรมการประจําหลักสูตร พยายามหาความรวมมือทุน
สนับสนุนการศึกษาจากแหลงทุนตางๆ รวมถึงผลักดันใหคณาจารยหาทุนวิจัยเพิ่มเติม 

 
2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

 ปการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 

จํานวนรับเขา(ป 1) 5 5 5 5 5 
นิสิตช้ันปที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน  
ใชงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร ในสวนของภาควิชาชีวเคมีดังน้ี 

หนวย: พันบาท 
หมวดรายจาย 2557 2558 2559 2560 2561 

1. งบบุคลากร 359 378 396 416 437 

2. งบดําเนินการ 368. 367 368 367 368 

3. งบลงทุน 50 50 75 75 87 

4. งบเงินอุดหนุน 212 212 225 225 237 

รวม 989 1007 1064 1083 1129 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบช้ันเรยีน 
  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลกั 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
 อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถาม)ี 
2.8.1 นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรน้ีสามารถ

เทียบโอนหนวยกิตได ทั้งน้ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา (เอกสารแนบหมายเลข 6) 
   2.8.2  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแลวโอนหนวยกิตได ทั้งน้ี
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา (เอกสารแนบหมายเลข 6)  
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
แผน ก แบบ ก 2   ไมนอยกวา   36 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
  แผน ก แบบ ก 2 
   หมวดวิชาบังคับ  12 หนวยกิต 
   หมวดวิชาเลือก       ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 
  

3.1.3 รายวิชา 
  หมวดวิชาบังคับ    จํานวน    12 หนวยกิต 
  316502 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกลุ    3 (3-0-6)  
   Molecular and Cell Biology     
  316503 เมแทบอลซิึมและการควบคุม    3 (3-0-6)  
   Metabolisms and Regulations     
  316521 เทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล  3 (1-6-2) 
   Techniques in Biochemistry and Molecular Biology 

316582 การเขียนทางวิทยาศาสตร    1 (1-0-2) 
   Scientific Writing     
  316591 สัมมนา 1      1 (1-0-2)  
   Seminar I     
  316592 สัมมนา 2      1 (1-0-2)  
   Seminar II 
  หมวดวิชาเลือก     ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
  301511 ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการทดลอง    3 (2-3-4) 
   และการวิเคราะหสถิติ  
   Research Methodology, Experimental Design,  
   and Statistical Analysis   
  306511 จีโนมิกส      3 (3-0-6) 
   Genomics        
  307631 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชข้ันสงู    3 (2-3-4) 
   Advanced Plant Biotechnology  

316511 ชีวเคมีของลิพิดและเย่ือหุมชีวภาพ    3 (3-0-6) 
   Biochemistry of Lipids and Biological Membranes 
  316512 โครงสราง การทํางาน และการเรงปฏิกริิยาของโปรตีน  3 (3-0-6) 
   Structure, Function, and Catalysis of Protein 
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  316513 ชีวเคมีเชิงฟสิกส       3 (3-0-6) 
   Physical Biochemistry 
  316514 สัญญาณทางชีวภาพ      3 (3-0-6) 
   Biosignaling 
  316522 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว     3 (2-3-4) 
   Techniques in Animal Cell Culture 
  316523 ปญหาพเิศษทางชีวเคม ี     3 (0-9-3) 
   Special Problems in Biochemistry 
  316531 ชีวเคมีเชิงโภชนาการและการปองกันโรค    3 (3-0-6) 
   Nutritional Biochemistry and Chemoprevention 
  316532 อนุมูลอสิระทางชีววิทยาและการแพทย    3 (3-0-6) 
   Free Radicals in Biology and Medicine 
  316541 ชีวเคมีสิ่งแวดลอมและการบําบัดทางชีวภาพ  3 (3-0-6) 
   Environmental Biochemistry and Bioremediation 
  316551 วิศวกรรมโปรตีนข้ันสงู      3 (3-0-6) 
   Advanced Protein Engineering 
  316552 วิศวกรรมเมแทบอลิซมึ      3 (3-0-6) 
   Metabolic Engineering 
  316553 หลักในการควบคุมการแสดงออกของยีน    3 (3-0-6) 
   Principle of Gene Regulation 
  316561 ชีวเคมีประยุกต      3 (3-0-6) 
   Applied Biochemistry 
  316562 การประยุกตกรดนิวคลีอิก     3 (3-0-6) 
   Nucleic Acid Application 
  316563 การประยุกตโปรตีโอมิกส      3 (3-0-6) 
   Practical approaches to proteomics 
  316564 แมสสเปคโทรเมทรีสําหรบัศึกษาโมเลกุลทางชีวภาพ  3 (3-0-6) 
   Biological Mass Spectrometry  

316571 การวิเคราะหขอมลูชีวภาพ     3 (2-3-4) 
   Biodata Analysis 
  316572 ชีวสารสนเทศและเหมอืงขอมลูชีวภาพประยุกต   3 (2-3-4) 
   Applied Bioinformatics and Biodata Mining 
  316581 หัวขอปจจุบันทางชีวเคม ี     3 (3-0-6) 
   Current topics in Biochemistry 
   318583 หัวขอเลือกสรรดานพิษวิทยาอาหาร   3 (3-0-6) 
   Selected Topics in Food Toxicology     
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318642 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    3 (2-3-4) 
   Bioprocess Engineering      
  318644 กระบวนการแยกสารชีวภาพ    3 (2-3-4) 
   Bioseparation Process     
  วิทยานิพนธ  
  316699 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก(2))    12 (0-12-24) 
   Thesis         
 

ความหมายของรหัสวิชา 
    เลขรหัส 316      หมายถึง     สาขาวิชาชีวเคม ี
    เลขรหัสตัวที่ 4     หมายถึง     ช้ันปที่เปดสอน 
    เลขรหัสตัวที่ 5     หมายถึง     กลุมวิชา  ดังตอไปน้ี 
       เลข 0   หมายถึง     ชีวเคมีทั่วไป หรือวิชาบริการ 
       เลข 1   หมายถึง     พื้นฐานทางชีวเคมี 
       เลข 2   หมายถึง     เทคนิคเฉพาะทางชีวเคม ี
       เลข 3   หมายถึง     อาหาร โภชนาการ และ สาธารณสุข 
       เลข 4   หมายถึง     สิ่งแวดลอม 
       เลข 5   หมายถึง     พันธุศาสตร และ การประยุกตทางพันธุศาสตร 
       เลข 6   หมายถึง     การประยุกตทางชีวเคม ี
       เลข 7   หมายถึง     ชีวสารสนเทศ 

     เลข 8   หมายถึง     อื่นๆ 
       เลข 9   หมายถึง     สัมมนา และวิทยานิพนธ 
    เลขรหัสตัวที่ 6     หมายถึง     ลําดับของรายวิชาในกลุมวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5  

  
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคม ีในแตละภาคเรียน ของป
การศึกษา  ดังน้ี 

 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา

ดวยตนเอง) 

316502 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกลุ 
Molecular and Cell Biology 

3 (3-0-6) วิชาบังคับ 

316521  เทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกลุ
Techniques in Biochemistry and 
Molecular Biology  

3 (1-6-2) 



15 

 316591 สัมมนา 1  
Seminar I  

1 (1-0-2) 

วิชาเลือก XXXXXX XXXXXX 3 (X-X-X) 
รวม (Total) 10 

 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา

ดวยตนเอง) 

วิชาบังคับ 316503 เมแทบอลซิึมและการควบคุม 
Metabolisms and Regulations  

3 (3-0-6) 

 316582  การเขียนทางวิทยาศาสตร 
Scientific Writing 

1 (1-0-2) 

 316592  สัมมนา 2 
Seminar II 

1 (1-0-2) 

วิชาเลือก XXXXXX XXXXXX 6 (X-X-X) 
รวม (Total) 11 

 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา

ดวยตนเอง) 

วิชาเลือก XXXXXX XXXXXX 3 (X-X-X) 
วิทยานิพนธ XXXXXX  6 (0-6-12) 

รวม (Total) 9 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หนวยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษา
ดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ XXXXXX  6 (0-6-12) 
รวม (Total) 6 

 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

     (1)    นาง กลาวขวัญ ศรีสุข     เลขประจําตัวประชาชน 4-1201-0003x-xx-x  
   Ph.D. (Medical Sciences) Inha University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2547  
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   วท.ม. (ชีวเคม)ี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539  
   วท.บ. (เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534  

 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
316201 ชีวเคมีทั่วไป 3 (3-0-6) 
316322 เทคนิคทางชีวเคมี 1 3 (1-6-2) 
316331 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 3 (2-3-4) 
316343 ชีวเคมีของอนุมลูอิสระ 2 (2-0-4) 
316344 ชีวเคมีทางการแพทย 3 (3-0-6) 
316352 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากแหลงธรรมชาติ 2 (2-0-4) 
316381 ระเบียบวิจัยทางชีวเคม ี 1 (1-0-2) 
316491 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1 (0-2-1) 
316492 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1 (0-2-1) 
316493   โครงงานวิจัย 2 (0-6-2) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
316501 ชีวเคม ี  3 (3-0-6) 
316502 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกลุ 3 (3-0-6) 
316503 เมแทบอลซิึมและการควบคุม 3 (3-0-6) 
316511 ชีวเคมีของลิพิดและเย่ือหุมชีวภาพ 3 (3-0-6) 
316514 สัญญาณทางชีวภาพ  3 (3-0-6) 
316521 เทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกลุ 3 (1-6-2) 
316522 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 3 (3-0-6) 
316523 ปญหาพิเศษทางชีวเคม ี 3 (0-9-3) 
316532 อนุมูลอสิระทางชีววิทยาและการแพทย 3 (3-0-6) 
316561 ชีวเคมีประยุกต  3 (3-0-6) 
316591 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
316592 สัมมนา 2       1 (0-2-1) 
316699 วิทยานิพนธ  12 (0-12-24) 

  
   
       (2)  นาย ทรงกลด สารภูษิต      เลขประจําตัวประชาชน 3-6099-0042x-xx-x   
   ปร.ด. (ชีวเคม)ี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552  
   วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544 
   ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
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 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
 ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
316201 ชีวเคมีทั่วไป 3 (3-0-6) 
316311 ชีวเคมี 1 3 (1-6-2) 
316312 ชีวเคมี 2 3 (3-0-6) 
316314 ชีวเคมีและสรีรวิทยาของสัตว 3 (3-0-6) 
316324 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 1 (0-3-1) 
316361 หลักพันธุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
316381 ระเบียบวิจัยทางชีวเคม ี 1 (1-0-2) 
316491 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1 (0-2-1) 
316492 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1 (0-2-1) 
316493   โครงงานวิจัย 2 (0-6-2) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
316501 ชีวเคม ี  3 (3-0-6) 
316502 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกลุ 3 (3-0-6) 
316503 เมแทบอลซิึมและการควบคุม 3 (3-0-6) 
316512 โครงสราง การทํางาน และการเรงปฏิกริิยาของโปรตีน 3 (3-0-6) 
316521 เทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกลุ 3 (1-6-2) 
316523 ปญหาพิเศษทางชีวเคม ี 3 (0-9-3) 
316561 ชีวเคมีประยุกต  3 (3-0-6) 
316581 หัวขอปจจุบันทางชีวเคมี  3 (3-0-6) 
316591 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
316592 สัมมนา 2       1 (0-2-1) 
316699 วิทยานิพนธ  12 (0-12-24) 

 
      (3)  นาย สมชาติ แมนปน     เลขประจําตัวประชาชน 3-2504-0021x-xx-x   

   ปร.ด. (ชีวเคม)ี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.  2554 
   วท.บ. (ชีวเคม)ี มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. 2544 
   ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
 ภาระงานสอนเดิม 

รหสัวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
316201 ชีวเคมีทั่วไป 3 (3-0-6) 
316221 ปฏิบัติการชีวเคมทีั่วไป 1 (0-3-1) 
316315 วิทยาเอนไซม 3 (3-0-6) 
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316322 เทคนิคทางชีวเคมี 1 3 (1-6-2) 
316323 เทคนิคทางชีวเคมี 2 3 (1-6-2) 
316425 ปฏิบัติการเอนไซม 2 (0-6-2) 
316491 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1 (0-2-1) 
316492 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1 (0-2-1) 
316493   โครงงานวิจัย 2 (0-6-2) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
316501 ชีวเคม ี  3 (3-0-6) 
316503 เมแทบอลซิึมและการควบคุม 3 (3-0-6) 
316512 โครงสราง การทํางาน และการเรงปฏิกริิยาของโปรตีน 3 (3-0-6) 
316521 เทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกลุ 3 (1-6-2) 
316513 ชีวเคมีเชิงฟสกิส 3 (3-0-6) 
316523 ปญหาพิเศษทางชีวเคม ี 3 (0-9-3) 
316581 หัวขอปจจุบันทางชีวเคมี  3 (3-0-6) 
316591 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
316592 สัมมนา 2       1 (0-2-1) 
316699 วิทยานิพนธ  12 (0-12-24) 

        
      (4)  นางสาว ผาณตา วาณิชวัฒนเดชา เลขประจําตัวประชาชน 3-9599-0002 x-xx-x   

   ปร.ด. (ชีวเคม)ี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.  2554 
   วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2548   
   ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
 ภาระงานสอนเดิม 

รหสัวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
316201 ชีวเคมีทั่วไป 3 (3-0-6) 
316221 ปฏิบัติการชีวเคมทีั่วไป 1 (0-3-1) 
316324 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 1 (0-3-1) 
316361 หลักพันธุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
316381 ระเบียบวิจัยทางชีวเคม ี 1 (1-0-2) 
316491 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1 (0-2-1) 
316492 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1 (0-2-1) 
316493   โครงงานวิจัย 2 (0-6-2) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
316502 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกลุ 3 (3-0-6) 
316514 สัญญาณทางชีวภาพ  3 (3-0-6) 
316521 เทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกลุ 3 (1-6-2) 
316553 หลักในการควบคุมการแสดงออกของยีน 3 (3-0-6) 
316561 ชีวเคมีประยุกต  3 (3-0-6) 
316581 หัวขอปจจุบันทางชีวเคมี  3 (3-0-6) 
316591 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
316592 สัมมนา 2       1 (0-2-1) 
316699 วิทยานิพนธ  12 (0-12-24) 

 
      (5)  นางสาว แวววลี โชคแสวงการ    เลขประจําตัวประชาชน 1-2001-0007x-xx-x  
    Ph.D (Biochemistry) Maryland University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2556  

   วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
   ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

 ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
 ภาระงานสอนเดิม 

รหสัวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
316201 ชีวเคมีทั่วไป 3 (3-0-6) 
316221 ปฏิบัติการชีวเคมทีั่วไป 1 (0-3-1) 
316322 เทคนิคทางชีวเคมี 1 3 (1-6-2) 
316323 เทคนิคทางชีวเคมี 2 3 (1-6-2) 
316491 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1 (0-2-1) 
316492 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1 (0-2-1) 
316493   โครงงานวิจัย 2 (0-6-2) 

        ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
316502 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกลุ 3 (3-0-6) 
316513 ชีวเคมีเชิงฟสกิส 3 (3-0-6) 
316523 ปญหาพิเศษทางชีวเคม ี 3 (0-9-3) 
316561 ชีวเคมีประยุกต  3 (3-0-6) 
316563 การประยุกตโปรตีโอมิกส  3 (3-0-6) 
316564 แมสสเปคโทรเมทรสีําหรับศึกษาโมเลกุลทางชีวภาพ 3 (3-0-6) 
316581 หัวขอปจจุบันทางชีวเคมี  3 (3-0-6) 
316591 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
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316592 สัมมนา 2       1 (0-2-1) 
316699 วิทยานิพนธ  12 (0-12-24) 

 
3.2.2 อาจารยประจํา   

        (1)   นาง จิตติมา เจรญิพานิช เลขประจําตัวประชาชน 3-2401-0006x-xx-x  
  คุณวุฒิ Ph.D. (Natural Science and Technology) Okayama University 

ประเทศญีปุ่น พ.ศ. 2549  
วท.ม. (ชีวเคม)ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 

   วท.บ. (ชีวเคม)ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 

        (2)   นาย ชัชวิน เพชรเลิศ เลขประจําตัวประชาชน 3-1101-0230x-xx-x  
  คุณวุฒิ Ph.D. (Nutritional Biochemistry) Montpellier II University 

ประเทศสาธารณรัฐฝรัง่เศส พ.ศ. 2552  
วท.ม. (โภชนศาสตร)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544 

   วท.บ. (ชีวเคม)ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  
  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
  (3)   นาย พิทักษ สูตรอนันต เลขประจําตัวประชาชน 3-1999-00316-xx-x  

  คุณวุฒิ ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี พ.ศ. 2554  
วท.ม. (ชีวเคม)ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 

   วท.บ. (ชีวเคม)ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  
  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
  (4)   นางสาว อนุตตรา อุดมประเสริฐ เลขประจําตัวประชาชน 3-2099-0006x-xx-x  

  คุณวุฒิ Ph.D. (Chemistry) New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2555 
   วท.บ. (ชีวเคม)ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  
  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 

3.2.3 อาจารยพิเศษ   
        (1)   นาย นิพนธ พิสุทธ์ิไพศาล เลขประจําตัวประชาชน. 3-7004-0058x-xx-x.  
  คุณวุฒิ Ph.D. (Environmental Engineering) Pennsylvania University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2545  
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M.S. (Environmental Engineering) Pennsylvania University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2541 
วท.บ. (ชีวเคม)ี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  

  ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย  
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 

              (2)   นาย เกียรติทวี ชูวงศโกมล เลขประจําตัวประชาชน 3-1022-0061x-xx-x  
  คุณวุฒิ Ph.D. (Biophysics) Case Western Reserve University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546  
M.Sc. (Biochemistry) Lehigh University ประเทศสหรฐัอเมริกา พ.ศ. 2540 
วท.บ. (ชีวเคม)ี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538  

  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 

    (3)   นาย วีระวัฒน แชมปรีดา  เลขประจําตัวประชาชน 3-1012-0288x-xx-x  
  คุณวุฒิ Ph.D. (Biochemistry) Imperial College London University 

ประเทศอังกฤษ. พ.ศ. 2545  
วท.ม. (อณูพันธุศาสตร - พันธุวิศวกรรมศาสตร)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 
วท.บ. (ชีวเคม)ี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 

  ตําแหนงทางวิชาการ ไมม ี 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
  (4)   นาย สิทธิรักษ รอยตระกลู  เลขประจําตัวประชาชน. 3-9098-0035x-xx-x  

  คุณวุฒิ Ph.D. (Phytochemistry)  Leiden University ประเทศเนเธอรแลนด พ.ศ. 2547  
วท.ม. (ชีวเคม)ี  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2535 

  ตําแหนงทางวิชาการ ไมมี  
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  

ไมม ี
 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถาม)ี 
 เพื่อใหมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี มีความเขาใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ันทางหลักสูตรฯจึงไดกําหนดใหมีรายวิชาวิทยานิพนธ ไวในหลักสูตร  

5.1 คําอธิบายโดยยอ  
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 วิทยานิพนธ (Thesis) ของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี เปนผลงานจากการทําวิจัยในหัวขอ
ที่นิสิตสนใจในดานชีวเคม ี ซึ่งมีความถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมนักวิจัย สามารถนําไปใชอางอิง
และประยุกตในการปฏิบัติและการวิจัยตอไปได โดยตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาหลัก
และที่ปรึกษารวม (ถาม)ี 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นิสิตในหลักสูตร ตองไดรับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยกอนเริ่มตนทําวิทยานิพนธ นอกจากน้ีนิสติตอง
มีทักษะทางดานเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย มีทักษะทางภาษาอังกฤษ 
ที่จะอานบทความและวารสารทางวิชาการไดเขาใจ สามารถประมวล วิเคราะห ความรูดานชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล นํามาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธได  สามารถวางแผนดําเนินการวิจัยอยางเปนระบบและมีข้ันตอน มี
ทักษะทางดานปฏิบัติการ สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางดําเนินการวิจัยได ใชสถิติและโปรแกรม
คอมพิวเตอร ในการวิเคราะหผลงานวิจัยเพื่อประมวลผล และสังเคราะหความรูหรือขอคิดเห็นใหมๆ ตาม
จรรยาบรรณนักวิจัย และเผยแพรผลงานวิจัยอยางมีจริยธรรม โดยการเผยแพรผลงานวิชาการ ที่เปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

5.3 ชวงเวลา : ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2 เปนตนไป  หรือเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก 
อาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการหรอือาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ 

5.4 จํานวนหนวยกิต : 12 (0-12-24) 
5.5 การเตรียมการ 

 5.5.1 นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิทยานิพนธ และเพื่อกําหนด
หัวขอวิทยานิพนธ รวมทั้งแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

5.5.2 มีการทบทวนวารสารวิชาการ รวมทั้งมีการฝกอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐาน ตลอดจนมีการ
อบรมความปลอดภัยในหองทดลอง อบรมจริยธรรมในคนและจริยธรรมการใชสัตวทดลองทางวิทยาศาสตร 

5.5.3 มีการขออนุมัติโครงการวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพาหรือเทียบเทา  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิจัยตามข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555  

5.6.1 การเสนออนุมัติช่ือวิทยานิพนธ  
5.6.2 การแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
5.6.3 การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
5.6.4 การสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ 
5.6.5 การสอบปากเปลาวิทยานิพนธ 
5.6.6 ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติกอนสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 
เรื่องที่เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
- มีความเปนนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ 
 

- หลกัสูตรเนนเน้ือหาในเบื้องลกึเกี่ยวกบัชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกลุในดานตางๆ   
-ทําวิทยานิพนธ ที่เนนการสรางประสบการณในการ
วิจัยใหกับนิสิต 

- ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- การเรียนการสอนปฏิบัติการใหนิสิตตองทํางานเปน
กลุม เพือ่เปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและ
การเปนสมาชิกกลุมที่ดี 
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนิสิตมีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผูนํา 

- เปนมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

-นิสิตไดรับการอบรมทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัจริยธรรมนักวิจัย
ผานทางกลไกของบัณฑิตศึกษา จริยธรรมการวิจัยใน
คน จริยธรรมการวิจัยในสัตวทดลอง จริยธรรมการ
ตีพิมพผลงานวิจัย มีผลงานทีม่ีหลักฐานและ
ตรวจสอบได  
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2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
       2.1.1  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงาน 
องคกรวิชาชีพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

2.1.2  ซื่อสัตยสจุริตตอจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม
คัดลอกหรือแอบอางนํางานของบุคคลอื่นมาเปน 
ของตน 

 2.1.3  ตรงตอเวลา ใชเวลาอยางมปีระสิทธิภาพ 
บรหิารจัดการเวลาไดอยางเหมาะสม 

 
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรในเรื่องการตรงตอเวลา 
(อัตลักษณบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร) และบัณฑิตรักษ
สุขภาพ (อัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา)   เพื่อ
เปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาช้ันเรียนใหตรงเวลา และเปนผูดูแลรักษาสุขภาพ
อยางสม่ําเสมอ นิสิตตองมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํา
กลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตอง
ไมกระทําการทุจริตในการสอบ การแกไขผลการ
ทดลอง การลอกเลียนผลงานผูอื่น  เปนตน รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตางๆ  

 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาช้ัน
เรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย และการรวม
กิจกรรม 
2) การทํางานที่ไดรับมอบหมาย ไดสําเร็จตามเวลาที่
กําหนด โดยไมลอกเลียนผูอื่น   
 
 
 

2.2 ดานความรู 
      2.2.1  มีความรูและสามารถอธิบายความรู
พื้นฐานทางชีวเคมีได 

 2.2.2  สามารถบูรณาการความรูทางชีวเคมี 
และศาสตรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ 

 
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ทั้งน้ีใหเปนไปตามลกัษณะของรายวิชา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ีได
จัดใหมปีระสบการณเสริมโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง  และสงเสริมการเขารวมการ
ประชุมวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติ
ของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ 
1) การสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูใน
แตละรายวิชา 
2) การมีสวนรวม การอภิปรายและการนําเสนอ เชน 
การอภิปรายกลุม  การอานวารสารวิชาการ 
3) การทํารายงาน และการเขียนวิทยานิพนธ 
4) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และการสอบ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
รวมถึงการสนับสนุนการเขียนรายงานและผลงาน
วิชาการเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารและรายงาน
สืบเน่ืองการประชุมวิชาการแบบเรื่องเต็ม 

ปองกันวิทยานิพนธ 
5) ผลงานไดรับเลือกใหนําเสนอในงานประชุม
วิชาการหรือไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและ
รายงานสบืเน่ืองการประชุมวิชาการแบบเรื่องเต็ม 

2.3 ดานทักษะทางปญญา 
       2.3.1  สามารถประยุกตความรูและหลักการ
ทางชีวเคมีเพื่อวางแผนออกแบบการทดลอง/ต้ังโจทย
วิจัย เพื่อแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไดอยางเปน
ระบบ และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
       2.3.2  สามารถวิเคราะหผลการทดลอง/วิจัย
ทางวิทยาศาสตรไดอยางเปนระบบ เปรียบเทียบและ
บูรณาการกับความรูในปจจุบันได 
       2.3.3   สามารถเรียนรูดวยตนเอง  
และใฝแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองได 
 
 

 
1) การบรรยายในช้ันเรียน   
2) การอภิปรายและสัมมนา 
3) การเรียนภาคปฏิบัติ 
4) การทําวิทยานิพนธ 
5) การไปประชุมวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 
6) การเขียนรายงาน รายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ และผลงานวิชาการเพือ่ตีพิมพเผยแพร
ในวารสารและรายงานสบืเน่ืองการประชุมวิชาการ
แบบเรื่องเต็ม 
 

 
1) การสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูใน
แตละรายวิชา 
2) การประเมินการมีสวนรวมการอภิปราย และการ
นําเสนอ เชน การอภิปรายผล การเรียนภาคปฏิบัติ 
การอานวารสารวิชาการ 
3) การทํารายงานความกาวหนา และการเขียน
วิทยานิพนธ 
4) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธและการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ 
5) ผลงานไดรับเลือกใหนําเสนอในงานประชุม
วิชาการหรือไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและ
รายงานสบืเน่ืองการประชุมวิชาการแบบเรื่องเต็ม 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
       2.4.1  มีความรบัผิดชอบตองานที่ไดรบั
มอบหมาย 
       2.4.2  บรหิารจัดการงานกลุมและทํางาน

 
 
1) การอภิปรายและการสมัมนา 
2) การเรียนกลุมยอย เชน การเรียนภาคปฏิบัติ 
3) การมีความรวมมือทางวิชาการและการวิจัยกบั

 
 
1) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและความสามารถทางวิชาการ โดยพิจารณา
จากประเด็นคําถาม/คําตอบ/ทักษะการแกไขปญหาที่
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสทิธิภาพ 
       2.4.3  รับฟงและแบงปนความรูหรอื
ประสบการณทีเ่ปนประโยชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และเพือ่นรวมงาน  

บุคคลอื่นและสถาบันอื่น 
4) การมีสวนรวมในกิจกรรมของสถาบัน เชน การ
ชวยจัดประชุมวิชาการและการฝกอบรม 

ถูกตอง สรางสรรค และมีเหตุผลตามหลกัทาง
วิชาการ  
2) ใหนิสิตประเมินตนเอง ประเมินผูรวมงาน และ
ประเมินผลการดําเนินงาน  
3) ประเมินจากรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 
และการนําเสนอผลงานวิจัยในการ สัมมนาและในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

2.5  ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1  สามารถใชความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรหรอืสถิติ เพื่อวิเคราะหขอมลูทางชีวเคมี  
รวมถึงขอมลูวิทยาศาสตรในสาขาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ 
      2.5.2  สามารถนําเสนอหรอืสื่อสารความรูทาง
วิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมตอ
สังคมวิชาการ 
      2.5.3  สามารถเขียนบทความหรือบทคัดยอเพื่อ
เผยแพรผลงานวิจัยทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ
ได 

 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาเพื่อให
นิสิตไดคนควางานวิจัยที่สนใจจากวารสารวิชาการ
นานาชาติในฐานขอมูลงานวิจัยตางๆ พัฒนาทักษะ
การ วิเคราะหขอมูล วิจั ย  และนําเสนอเปน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนาได  
2) กํ าหนดใหนิสิตนําเสนอผลงานวิจัยของ
วิทยานิพนธในที่ประชุมวิชาการระดับ ชาติหรือ
ระดับนานาชาติ รวมถึงการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติฉบับเต็ม หรือรายงาน
สืบเน่ืองการประชุมวิชาการแบบเรื่องเต็ม หรือ
ผลงานอื่นๆ ที่เทียบเทา  

 
1) ประเมินจากความสามารถในการคนควางานวิจัย 
ทักษะการวิเคราะหขอมูลวิจัย ความสามารถในการ
ประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล  
2) ประเมินจากผลงานวิทยานิพนธที่ตีพมิพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่
มีกรรมการภายนอกกลั่นกรองฉบับเต็ม หรอื
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือ
ผลงานอื่นๆที่เทียบเทา 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum 
Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 

หมวดท่ี 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาแตละรายวิชา มีการประเมินรายวิชา ทั้งจากนิสิตและ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน และการสอบหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการ
สอนของแตละรายวิชา โดยมีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูแตละรายวิชา และพิจารณาจากการทําวิทยานิพนธของนิสิต 
 2.2 มีการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา   โดยอาจจะดําเนินการดัง
ตัวอยางตอไปน้ี 

2.2.1 ภาวะการณไดงานทําของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา 
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการน้ัน ๆในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 3 เปนตน 

2.2.3 ผลสัมฤทธ์ิในระหวางการศึกษาในหลักสูตร เชน เวลาที่ใชในการศึกษาต้ังแตตน 
           จนจบหลักสูตร จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ หรือบทความวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  มีการประชุมหลักสตูร โดย
อาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการประเมินและเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2.4 การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของ
มหาบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึนดวย 

3. เกณฑการสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑการสําเรจ็การศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจพันธกิจของ 

มหาวิทยาลัย/และคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
1.2 มีการแนะนําใหเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร  ตามแนวคิดของกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยบรรจุใหม และมีการจัดหลักสูตรอบรมดาน
การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูใหแกอาจารย 

1.3 เสริมสรางความเขาใจในการบริหารวิชาการ  การประกันคุณภาพการศึกษา ที่คณะตอง
ดําเนินการ  และกฎระเบียบการศึกษาตาง ๆ 

1.4 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเน่ืองโดยผานการทําวิจัยสายตรงเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1  มหาวิทยาลัย/คณะ  มีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม  เกี่ยวกับการสอนทั่วไป 
และการวัดและประเมินผล  

      2.1.2  สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1  สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการ ทั้งในประเทศ หรอื
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

2.2.2  สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน     

2.2.3  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
2.2.4  สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 
2.2.5  จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 

 
 

หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดการศึกษาของหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอยางตอเน่ือง และดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนิสิตสามารถ 
กาวทันหรอืเปนผูนําในการสราง
องคความรูใหมๆ  ทางดานชีวเคม ี
2. กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝ 
รู มีแนวทางการเรียนที่สรางทั้ง 
ความรูความสามารถในวิชาการ 
วิชาชีพ ที่ทันสมัย 
3 . ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป รับ-     
ป รุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ 
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 
 

1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกบั
มาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ (หากมีการกําหนด) 
2. ปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรงุหลักสูตรทกุๆ 5 
ป 
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให
มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
แนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจํา
วิชาใหนิสิตไดศึกษาความรูที่ทันสมัย
ดวยตนเอง 
4. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน เปน
ผูเช่ียวชาญทางวิชาชีพ หรือในดานที่
เกี่ยวของ 
5. สงเสรมิอาจารยประจําหลักสูตรให
ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศ 
6. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอกทุกรอบปรับปรงุหลักสูตร 
7.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยมหาบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา 

1. หลักสูตรที่สามารถอางองิกบั
มาตรฐานที่กําหนด 
2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนทีม่ีแนวทางใหนิสิต
ไดศึกษาคนควาความรูใหมไดดวย
ตนเอง 
3. จํานวนและรายช่ือคณาจารย
ประจํา  ประวัติอาจารย  คุณวุฒิ
ประสบการณและการอบรมของ
อาจารย 
4. จํานวนบุคลากรผูไดรบัการ
สนับสนุนการเรียนรู  และบันทึก
กิจกรรมที่ไดรบัการสนับสนุนการ
เรียนรู 
5. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารยผูสอนโดยนิสิต 
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกทุกรอบ
ปรับปรงุหลักสูตร 
7.  ประเมินผลโดยมหาบัณฑิต  
ผูสําเรจ็การศึกษา ทุก 2 ป 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
รายไดของหลักสูตรไดจากเงินอุดหนุนของรัฐ เงินรายไดของมหาวิทยาลัยซึ่งไดจากคาธรรมเนียม

การศึกษาของนิสิต  การบริการวิชาการ และอื่น ๆ  โดยนํามาจัดสรรตามความจําเปน  เพื่อจัดซื้อตํารา สือ่การ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียน เพื่อใหหลักสูตรสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร   

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
คณะมีความพรอมทั้งดานอาคารสถานที่ และครุภัณฑ ในการศึกษาคนควาและทําการวิจัย อยาง

เพียงพอ  รวมทั้งมีความพรอมดานหนังสือ  ตํารา  และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมสีํานักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือดานบริหารจัดการ และฐานขอมูลที่จะใหสบืคน  รวมถึงคณาจารยในหลักสูตรไดรับทนุวิจัยจากแหลง
ทุนตางๆทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง เพื่อทําการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อภาคตะวันออก 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกบัสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารย

และนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยสามารถเสนอรายช่ือหนังสอืตลอดจนสือ่อื่น 
ๆ ที่จําเปน  ที่จะใหในการเรียนการสอนตามหลักสูตร นอกจากน้ีอาจารยพเิศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและ
บางหัวขอ ก็มสีวนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสอื เพื่อใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย 

ในสวนของอุปกรณ ครุภัณฑ และสิง่กอสราง ตาง ๆ คณะมกีารประชุมวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ  
และจัดสรางสิง่กอสรางตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของแตละหลักสูตรอยางเหมาะสม 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ  ครุภัณฑ  หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน โดยให

นิสิตและอาจารยผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม 
 
3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 
การรบัสมัครอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  โดยสาขาวิชาเปนผูกําหนดคุณวุฒิและ

คุณสมบัติที่ตองการ   

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมลูเพื่อเตรียมไวสําหรบัการ
ปรับปรงุหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ะทําใหบรรลเุปาหมายตามหลักสูตร เพื่อใหมหาบัณฑิตมี
ผลการเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาและมีความเปนเลิศดานชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
ตามคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงศ 

3.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 
 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมสอนในหลักสูตร โดยการแตงต้ังอาจารยพิเศษ
ใหอิงตามเกณฑของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเมื่อกรรมการประจําหลักสูตรเสนอช่ืออาจารยเพื่อเปนอาจารยที่
สอนบางเวลาหรืออาจารยพิเศษแลว ตองมีการตรวจสอบวามีคุณสมบัติถูกตองตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
บูรพา จากน้ันมีการเสนอเพื่อพิจารณารับรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการควรมีวุฒปิรญิญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานทีร่ับผิดชอบ และมี

ความรูดานชีวเคมี ชีววิทยา หรือเคมแีละผานการคัดเลอืกอยางเหมาะสม  

4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการ 
ทําวิจัยรวมกบัอาจารย เปนตน) 
  สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ทํางานกับบุคลากรในหนวยงานอื่น ไดรวมงานกับอาจารย ทั้งดานการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  และ
การวิจัย 
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนิสิต 

ภาควิชาฯ มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน  โดยนิสิตที่มีปญหาทางดาน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของสาขาฯ ทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคนตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได 
นอกจากน้ี ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนิสิต ในสวนของการทํา
วิทยานิพนธ จะมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหแกนิสิต เพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทําวิจัยของ
นิสิต ตลอดระยะเวลาตามหลักสูตร  

  

5.2 การอุทธรณของนิสิต 
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555  

  

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต 
จัดทําระบบการสารวจความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต การมีงานทําของมหาบัณฑิต และการไดงาน

ทําตรงตามสาขาที่ศึกษา โดยดําเนินการสํารวจหลังจากมหาบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลวอยางนอย 6 เดือน 
(ทุกปการศึกษา) โดยจะนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่จัดข้ึนเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป  
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 

ปการศึกษา ตัวบงช้ีและเปาหมาย 

ปที ่1 ปที ่2 ปที ่3 

1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

X X X 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  

X X X 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา  

X X X 

4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา  

X X X 

5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา  

X X X 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถา
มี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  

X X X 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

 X X 

8.อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  X X X 

9.อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง  X X X 

10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป  

X X X 

11.ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/มหาบัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตที่มีตอมหาบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

  X 

(13) มหาบัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 70   X 
(14) มหาบัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ ก.พ. กําหนด ไมต่ํากวารอยละ 70   X 
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 9 11 14 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)  1-5  1-5  1-5  
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 9 11 14 

 
หมวดท่ี 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
1.1.1   ประเมินจากผลการเรียนรูของนิสิต  จากพฤติกรรมการแสดงออก  การอภิปรายโตตอบ  การ
ตอบคําถาม  การทํากิจกรรมในช้ันเรียน  และผลการสอบ 
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1.1.2  มีการประชุมรวมกันของอาจารยในภาควิชา หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และใหขอเสนอแนะในกระบวนการประเมิน  และกลยุทธการสอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
มีการประเมินการเรียนการสอน โดยผูใหขอมูลจะเปนนิสิตที่ศึกษารายวิชาน้ันๆ หรือจากอาจารยเอง 

ใบประเมินการเรียนการสอนน้ี จะมีคําถามที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการ
สอน การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล การใชสื่อ
การสอน ความพึงพอใจในเน้ือหา ตลอดจนความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิตในภาพรวม 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา 
2.1.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  โดยนิสิตในภาคกอนจบการศึกษาในรูปของแบบสอบถาม 
2.1.2 สําหรับศิษยเกาจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่
เหมาะสม 

 2.2 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร  
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
2.3  ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ และ/หรือผูเก่ียวของอ่ืน  ๆ 
2.3.1 ดําเนินการโดยสัมภาษณหรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใชมหาบัณฑิต 
2.3.2 มีการประชุมทบทวนหลักสูตร โดยเชิญ ผูทรงคุณวุฒิ  ผูใชงานมหาบัณฑิต และ  มหาบัณฑิตใหม   

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 รวมทั้งการผานการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
คณาจารยประจําหลักสูตร มีการประเมินรายวิชาแตละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกภาค  มี

การจัดทําสถิติที่เกี่ยวของกับผูเรียน และคะแนนในระหวางศึกษาในหลักสูตร เวลาที่ใชในการสําเร็จการศึกษา 
จํานวนผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ระยะเวลาที่มหาบัณฑิตไดงาน
ภายหลังจบการศึกษา ฯลฯ ขอมูลที่ได จะนําไปใชในการพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตรและใชใน
การปรับปรุงหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึนตอไป โดยมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป  
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 คําอธบิายรายวิชา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยพิเศษ 
หมายเลข  3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข  4 คําสั่งแตงตั้งกรรมการพิจารณาหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ
   ระดบัอุดมศึกษา  
หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทียบ (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง) 
หมายเลข  6 ขอบังคบัมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศกึษาระดบับัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2555 
หมายเลข  7 ขอวิพากษจากผูทรงคณุวุฒภิายนอก 
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หมายเลข  1 
คําอธบิายรายวิชา 

 
หมวดวิชาบังคับ 
316502 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล      3 (3-0-6)  
 Molecular and Cell Biology  
 โครงสรางและหนาที่ของเซลล คารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เอนไซมและการ
ควบคุม การสงสัญญาณของเซลล การแปรสภาพของเซลล การจําลองดีเอ็นเอ การถอดรหสั การแปลรหสั การ
ควบคุมการแสดงออกของยีน 
 Cell structure and function, carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids, 
enzymes and regulations, cell signaling, cell differentiation, DNA replication, transcription, 
translation, control of gene expression 
   
316503 เมแทบอลิซึมและการควบคุม      3 (3-0-6)  
 Metabolisms and Regulations   
 เมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ลิพิด และสารประกอบไนโตรเจน การ
ผสมผสานเมแทบอลิซึม ผลของฮอรโมนตอวิถีเมแทบอลิซึม 
 Metabolisms and regulations of carbohydrates, lipids, and nitrogen compounds 
metabolism, integration of metabolisms, effect of hormones on metabolic pathways 
 
316521 เทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล    3 (1-6-2) 
 Techniques in Biochemistry and Molecular Biology 
 เทคนิคตางๆ ทางดานชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกลุ เทคนิคการตัดตอ การเพิ่มปริมาณ และการ
เปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ การประยุกตพันธุวิศวกรรม 
 Principle and practice of biochemical and molecular biological techniques; 
Recombinant DNA techniques in constructing, amplification, manipulation and 
characterization of recombinant molecules;. Application of genetic engineering techniques 
 
316582 การเขียนทางวิทยาศาสตร      1 (1-0-2) 
 Scientific Writing 
 การคนควาขอมูล การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ เลมวิทยานิพนธ และบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร 
 Literature reviews, writing for proposal, thesis and scientific research articles 
 
316591 สัมมนา 1        1(1-0-2) 
 Seminar I  
 การนําเสนอ บทความวิจัยทางชีวเคมี จากวารสารทางวิทยาศาสตร 
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 Presentation on research articles in biochemistry from scientific journals 
    
316592 สัมมนา 2        1(1-0-2) 
 Seminar II 
 การอภิปรายบทความวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงรางวิทยานิพนธ 
 Discussion on research articles related to thesis proposal 
 
หมวดวิชาเลือก 
301511 ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบบการทดลอง     3(2-3-4) 
 และการวิเคราะหสถิติ  
 Research Methodology, Experimental Design, and Statistical Analysis 
  การต้ังสมมติฐานทางวิทยาศาสตร การวางแผนการศึกษา การวิเคราะหขอมลูและการนําเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบตางๆ โดยใชสถิติและคอมพิวเตอร 
 Hypothesis formulation, study planning, experimental design, data analysis, method 
of presentation, other interpretation forms; biostatistics, computer oriented 
 
306511 จีโนมิกส        3(3-0-6) 
 Genomics   
 จีโนมของโปรแคริโอตและยูแคริโอต การวิเคราะหจีโนม การศึกษายีนในจีโนมทั้งทางตรงและทาง
ยอนกลับ งานวิจัยในปจจุบันและเทคโนโลยียุคหลังจีโนมิกส    
 Prokarotic and eukaryotic genomes, genome analysis, gene studying; genome using 
forward, reverse genetics, current research in genomics and post-genomic technologies 
 
307631 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง      3(2-3-4) 
 Advanced Plant Biotechnology  
 การคนควาและวิจัยใหมทางดานพันธุวิศกรรมพืช การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชสมุนไพร ตลอดจน
หลักการปรับปรุงสายพันธุดวยวิธีทางการสรางดีเอ็นเอสายผสมและพันธุวิศกรรม 
 New developments in the fields of plant genetic engineering, tissue culture, macro-
and micropropagation, and medicinal plant. The principles of plant transformation, genetic 
manipulation involving recombinant DNA and transgenic plants will be covered 
 
316511 ชีวเคมีของลิพิดและเยื่อหุมชีวภาพ      3 (3-0-6) 
 Biochemistry of Lipids and Biological Membranes 
 ชีวเคมีของกรดไขมัน เอซิลกลีเซอรอล ฟอสโฟลิพิด สฟงโกลิพิด สเตอรอล สเตอรอยดฮอรโมน 
วิตามินที่ละลายในไขมัน โครงสรางและหนาที่ของเย่ือหุมชีวภาพ และหัวขอปจจุบันเกี่ยวกับลิพิด 
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 Biochemistry of fatty acids, acylglycerols, phospholipids, sphingolipids, sterols, steroid 
hormones, fat-soluble vitamins, structure and function of biological membranes, and current 
topics of lipids 
 
316512 โครงสราง การทํางาน และการเรงปฏิกิริยาของโปรตีน   3 (3-0-6) 
 Structure, Function, and Catalysis of Protein 
 การวิเคราะหโครงสรางของโปรตีนในระดับตางๆ โครงรูปของโปรตีน ความสัมพันธระหวางโครงสราง
และการทํางานของโปรตีน หนาที่ของโปรตีน และการทํางานของเอนไซม 
 Studies and analyses of structural levels of protein, protein conformation, structure-
function relationship, protein function and enzyme catalysis 
 
316513 ชีวเคมีเชิงฟสิกส       3 (3-0-6) 
 Physical Biochemistry 
 หลักการทางฟสิกสและเคมีในการศึกษาโครงสรางและบทบาทหนาที่ของชีวโมเลกุล เทอรโม
ไดนามิกส ชีวพลังงานศาสตร และกลศาสตรควอนตัม/กลศาสตรโมเลกุล เทคนิคที่ใชในการทําบริสุทธ์ิ การ
วิเคราะหโครงสรางของโมเลกุล ปฏิสัมพันธระหวางโมเลกุล และวิธีการหาโครงสรางสามมิติของชีวโมเลกุล 
 Physical and chemical principles for understanding the structure and function of 
biological macromolecules, thermodynamics, bioenergetics, quantum mechanics/molecular 
mechanics, techniques for purification, structural analysis, investigating molecular 
interactions and 3D structural determination 
 
316514 สัญญาณทางชีวภาพ        3 (3-0-6) 
 Biosignaling 
 หลักการของการสื่อสารของเซลล  ระบบตัวรับสัญญาณ การสื่อสัญญาณ การควบคุมความตางศักย
ของเย่ือหุมเซลล  การสงสัญญาณของเซลลในระบบประสาท ระบบภูมิคุมกัน และมะเร็ง 
 Principles of cell signaling, receptor systems, signal transduction, regulation of 
membrane potential, cell signaling in neuronal system, immune system and cancer 
 
316522 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว      3 (2-3-4) 
 Techniques in Animal Cell Culture 
 เทคนิคสําหรับการเพาะเลี้ยงเซลลสัตวในหลอดทดลอง การเจริญและปจจัยที่มีผลตอการเจริญของ
เซลลไลน การเก็บรักษาเซลล การวิเคราะหการรอดชีวิต การประยุกตใชในการวิจัยทางชีวเคมีและสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ 
 Techniques for animal cell culture, cell growth and effects of certain parameters on 
the growth of cell lines, cryopreservation of cells, determination of cell viability, applications 
in biochemical research and related fields 
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316523 ปญหาพิเศษทางชีวเคมี        3 (0-9-3) 
 Special Problems in Biochemistry 
 การทําวิจัยระยะสั้นดานชีวเคมี การเขียนรายงาน จริยธรรมนักวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 Biochemical short-term research project, formal written report, ethics of researchers  
and oral presentation 
 
316531 ชีวเคมีเชิงโภชนาการและการปองกันโรค     3 (3-0-6) 
 Nutritional Biochemistry and Chemoprevention 
 บทบาทของสารอาหารที่มีตอรางกายมนุษย เมแทบอลิซึมของสารอาหารในมนุษย ภาวะ            
ทุพโภชนาการ การประยุกตโภชนาการในดานสุขภาพ หัวขอปจจุบันทางโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพและ
การปองกันโรคโดยใชสารปองกันทางดานโภชนาการ 
 Role of nutrients to human body, nutrient metabolisms in humans, malnutrition, 
nutritional applications to health aspects, current topics in nutrition, health promotion and 
prevention by chemopreventive agents 
 
316532 อนุมูลอิสระทางชีววิทยาและการแพทย     3 (3-0-6) 
 Free Radicals in Biology and Medicine 
 ชีวเคมีของอนุมูลอิสระ เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบอนุมูลอิสระ บทบาทของเหล็กและโลหะอื่นๆ ใน
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ความเสียหายจากออกซิเดชันตอลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิกรวมทั้ง
กระบวนการซอมแซม ระบบปองกันการออกซิเดชัน การเหน่ียวนําสัญญาณชีวภาพและการกระตุนยีนจากตัว
ออกซิแดนท 
 Biochemistry of free radicals, techniques for detecting free radicals, role of iron and 
other metals in oxidative reactions, lipid, protein, and nucleic acid oxidative damages and 
repairs, antioxidant defenses, oxidant-induced signal transduction and gene activation 
 
316541 ชีวเคมีสิ่งแวดลอมและการบําบัดทางชีวภาพ    3 (3-0-6) 
 Environmental Biochemistry and Bioremediation 
 สารตกคางในสิ่งแวดลอม การประยุกตเทคนิคทางชีวเคมีเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอม และการใชจุลินท
รียบําบัด 
    Environmental contaminants, biochemical techniques application to solve 
environmental problems and bioremediation 
 
316551 วิศวกรรมโปรตีนขั้นสูง        3 (3-0-6) 
 Advanced Protein Engineering 
 โครงสรางและหนาที่ของโปรตีน เทคนิคทางวิศวกรรมโปรตีนในการดัดแปลงสมบัติของโปรตีน ใหได
โปรตีนชนิดใหมหรือโปรตีนที่มีสมบัติดีข้ึน  
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 Structure and function of proteins, protein engineering techniques to produce the 
novel proteins or to improve the protein properties  
 
316552 วิศวกรรมเมแทบอลิซึม        3 (3-0-6) 
 Metabolic Engineering 
 วิธีการวิเคราะหวิถีเมแทบอลิซึม กระบวนการในการออกแบบ และการดัดแปลงพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต 
 Methods for analysis of metabolic pathways, approaches in process design and 
genetic modification in living organisms 
 
316553 หลักในการควบคุมการแสดงออกของยีน      3 (3-0-6) 
 Principle of Gene Regulation 
 กลไกทางชีวเคมี และตัวอยางการทดลองที่เกี่ยวของกับการควบคุมการแสดงออกของยีน 
 Biochemical mechanisms and related experiments involved in regulation of gene 
expression 
 
316561ชีวเคมีประยุกต        3(3-0-6) 
 Applied Biochemistry 
 การประยุกตความรูทางชีวเคมีกบังานดานอื่น 
 Applications of biochemistry for using in other fields 
 
 316562 การประยุกตกรดนิวคลีอิก       3 (3-0-6) 
 Nucleic Acid Application 
 โครงสรางของกรดนิวคลีอิก หนาที่นอกเหนือจากการเปนสารพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดานกรด
นิวคลีอิก ดีเอ็นเอนาโนเทคโนโลยี และการประยุกต การสังเคราะหทางเคมีของกรดนิวคลีอิกและเทคนิคใน
การตรวจวิเคราะห 
 Nucleic acid structures, functional nucleic acids, nucleic acid technology, DNA 
nanotechnology and their applications, chemical synthesis of nucleic acid and analytical 
techniques 
 
316563 การประยุกตโปรตีโอมิกส       3 (3-0-6) 
 Applications of Proteomics 
 ความรูพื้นฐานและการประยุกตเทคนิคทางโปรตีโอมิกส การสกัดแยกโปรตีนที่สนใจออกจากสาร
ตัวอยางทางชีวภาพ การแยกองคประกอบของเซลล การแบงแยกโปรตีนหรือเปปไทดโดยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรี
ซิส เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงเช่ือมโยงกับแมสสเปกโทรมิเตอร การใชสารไอโซโทปแบบ
เสถียรเพื่อวิเคราะหปริมาณโปรตีน การวิเคราะหปริมาณโปรตีนโดยไมใชสารไอโซโทป การใชชีวสารสนเทศ
ในทางโปรตีโอมิกส 
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 Basic introduction and applications of proteomic techniques.   Isolation of proteins of 
interest from biological samples, subcellular fractionation, separation of proteins or peptides 
by gel electrophoresis, high performance liquid chromatography coupled with mass 
spectrometry, use of stable isotope-labeling techniques for quantitative measurement, 
quantitative analysis of proteins by label-free techniques, and use of bioinformatics for 
proteomics  
 
316564 แมสสเปคโทรเมทรีสําหรับศึกษาโมเลกุลทางชีวภาพ    3 (3-0-6) 
 Biological Mass Spectrometry 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแมสสเปกโทรเมทรีและเทคโนโลยีข้ันสูงสําหรับงานวิจัยทางดานชีวเคมีและ
ชีววิทยา  หลักการของการวิเคราะหมวลโดยเครื่องมือตางประเภท, กระบวนการแตกเปนสวนยอย, และ
กระบวนการแตกตัวของไอออนสําหรับวิเคราะหสารทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและขนาดใหญ การประยุกตใช
แมสสเปกโทรเมทรีและแทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี  สําหรับวิเคราะหโปรตีน ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ 
คารโบไฮเดรต ไขมัน และเมทาบอไลต  
 Basic knowledge of mass spectrometry and cutting-edge technologies used for 
biochemical and biological researches.  Concept of different types of mass analyzers, 
fragmentation techniques, and ionization methods, for analysis of small molecules and 
macromolecules.  Application of mass spectrometry and tandem mass spectrometry for 
analysis of proteins, DNA, RNA, carbohydrates, lipids, and metabolites  
 
316571 การวิเคราะหขอมูลชีวภาพ       3 (2-3-4) 
 Biodata Analysis 
 พื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และชีวเคมี 
สําหรับการคนหา การสราง การเรียนรู การเขาใจ การวิเคราะห และการตีความหมายของขอมูลทางชีวภาพ 
เพื่องานวิจัยทางชีวเคมี 
 Basic knowledge based on mathematics, statistics, computer sciences, information 
technology and biochemistry for searching, generating, learning, understanding, analysis and 
interpretation of biological data in biochemical research 
 
316572 ชีวสารสนเทศและเหมืองขอมูลชีวภาพประยุกต    3 (2-3-4) 
 Applied Bioinformatics and Biodata Mining 
 การประยุกตเทคนิค และวิธีการทางชีวสารสนเทศ และเหมอืงขอมลูชีวภาพเพื่องานวิจัยทางชีวเคม ี
 Application of techniques and methods in bioinformatics and biodata mining in 
biochemical research 
  
316581 หัวขอปจจุบันทางชีวเคมี       3 (3-0-6) 
 Current Topics in Biochemistry 
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 หัวขอที่นาสนใจทางชีวเคมีในปจจุบัน หรืองานวิจัยทางชีวเคม ี
 Discussion on interesting current topics or research articles in biochemistry 
 
318583 หัวขอเลือกสรรดานพิษวิทยาอาหาร     3 (3-0-6) 
 Selected Topics in Food Toxicology  
 พิษวิทยาทางอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพของผูบริโภค ที่กําลังเปนที่สนใจและเรื่องที่คาดวามีความสําคัญ
ในอนาคต 
 Current and future issues in food safety related to public health with particular 
emphases on current literatures and researches   
   
318642 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ      3 (2-3-4) 
 Bioprocess Engineering  
 สมดุลยมวลสารและสมดุลยพลังงานแบบไมคงตัว การไหลของของไหลและการผสมข้ันสูง การถายเท
ความรอน การถายเทมวลสารข้ันสูง ปฏิกิริยาโฮโมจีเนียสและปฏิกิริยาเฮทเทอโรจีเนียส ที่สัมพันธกับการสราง
ผลิตภัณฑ วิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพ การลดสวนและการขยายสวนหนวยปฏิกิริยา 
  Unsteady-state material and energy balances, advanced fluid flow and mixing, 
advanced mass and heat transfer, homogeneous and heterogeneous reactions related to 
product formation, bioreactor engineering, scale-down and scale-up of unit operation 
  
318644 กระบวนการแยกสารชีวภาพ      3 (2-3-4) 
 Bioseparation Process 
 กระบวนการหลักเกี่ยวกับดาวสตรีม และหนวยปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับกระบวนการใหมๆ ใน
อุตสาหกรรม การแยกสารชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมและเภสัชกรรม 
  Major downstream processing and unit operations involved in modern bio-industrial 
and bioseparation processes for industries and pharmaceuticals  
   
วิทยานิพนธ  
316699 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก(2))     12 (0-12-24) 
 Thesis         
 หัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับชีวเคมีในระดับปริญญาโท การกําหนดสิ่งที่ตองการวิจัย การทบทวน การ

วิเคราะห และการสังเคราะหวรรณกรรม การประเมินความนาเช่ือถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนด

วัตถุประสงคการวิจัยการกําหนดวิธีการวิจัย การเสนอเคาโครงการวิจัย  การดําเนินการวิจัย การประมวลผล

และการวิเคราะหผล การวิจารณผล การอางอิงผลงานของผูอื่นและการเขียนเอกสารอางอิงตามระบบสากล 

การเขียนบทคัดยอ  การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพรในวารสาร

ทางวิชาการ หรือรายงานสืบเน่ืองจากงานประชุมฉบับสมบูรณ การเสนอรายงานการวิจัยดวยปากเปลา 

จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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 Research on topics related to biochemistry in master degree, 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; discussions; citations and international bibliographic 
systems; abstract preparation; full research report compilation; research article or full 
proceedings authoring; oral presentations; ethics and code of conducts of researchers; ethics 
in publishing academic works 
 
วิชาท่ีบริการแกสาขาวิชาอ่ืน  
316501 ชีวเคมี         3(3-0-6)  
 Biochemistry 
 ชีวโมเลกุลของคารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึมและการควบคุม เอนไซม 
และความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่ของชีวโมเลกุลในเซลลที่มีชีวิต 
 Biomolecules: carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids, metabolisms and 
regulation, enzymes, the structure-function relationship of biomolecules in living cells 
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หมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยพิเศษ 

 
อาจารยประจําหลักสูตร 
(1) นางกลาวขวัญ  ศรีสุข 
ผลงานทางวิชาการ   

สาวินีย สีมาขันธ,จเร จรัสจรูญพงศและกลาวขวัญ ศรีสุข. (2556). ฤทธ์ิตานอักเสบในหลอดทดลอง 
 ของสาร JJSK14  อนุพันธไดเอริลเมทิลเอมีนที่สังเคราะหข้ึนใหม. ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 

วิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย ครั้งที่ 5” (หนา 231 – 237) พะเยา  
มหาวิทยาลัยพะเยา  

ปริยาภา เกตุกูล, พรสุดา กันแกว, เบญจวรรณ ชิวปรีชา และกลาวขวัญศรีสุข. (2556). ฤทธ์ิตานอนุมูล 
 อิสระของพืชสมุนไพรบางชนิดในโครงการพัฒนาปาชุมชนบานอางเอ็ด จังหวัดจันทบุรี. ใน  

 รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย ครั้งที่ 5”  
(หนา 95-100) พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา  

กลาวขวัญ ศรีสุข,  สุดารัตน อินทสุวรรณ,  กิ่งกาญจน วัชระนาวีและเอกรัฐ ศรีสุข. (2556). ฤทธ์ิตานการ
 อักเสบของสารประกอบที่แยกไดจากใบสํามะงา.ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและเสนอ 

ผลงานระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย ครั้งที่ 5” (หนา 11-15) พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา  
กลาวขวัญ ศรีสุข.(2555).หลักการและเทคนิคพื้นฐานการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว. กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พรินต้ิง  

เฮาส. 194 หนา. 
กลาวขวัญ ศรีสุข, ปรีดาวรรณ สาล,ี เยาวลักษณ เจริญสุข และเอกรัฐ ศรีสุข.(2553).ฤทธ์ิในการตานอนุมูล 
  อิสระและยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสของสวนสกัดจากเหงาของวานสาวหลง. วารสารพฤกษศาสตรไทย 
  ,(ฉบับพิเศษ),143-150. 
มัลลิกา ปาละโชติ, กลาวขวัญ ศรีสุข และเอกรัฐ ศรีสุข. (2553). ฤทธ์ิยับย้ังการผลิตไนตริกออกไซด 
 ของสวนสกัดยอยเอทิลอะซิเตทจากตนเรวหอมในเซลลแมคโครฟาจเกิดจากการกระตุนเอนไซม  
 HO-1. ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ “การประชุมวิชาการ 

บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 19” (Fulltext, CD version) ฉะเชิงเทรา  
ดวงนภา บัวพูล, กลาวขวัญ ศรีสุข, เอกรัฐ ศรีสุขและจิรภา จันทิมาลย. (2553). ฤทธ์ิตานอักเสบของ 
 สวนสกัดจากใบขลูในเซลลแมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกเหน่ียวนําดวย  lipopolysaccheride  

(LPS). ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ “การประชุมวิชาการ 
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 19” (Fulltext, CD version) ฉะเชิงเทรา  

เยาวลักษณ เจริญสุข,กลาวขวัญ ศรีสุข และเอกรัฐ  ศรีสุข. (2553). การศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 
และการยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสของสวนสกัดจากใบวานสาวหลง. ใน รายงานสืบเน่ืองจากการ 
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 19”  
(Fulltext, CD version) ฉะเชิงเทรา  

พัชรี คลายวัฒนะ,กลาวขวัญ ศรีสุข,เอกรัฐ ศรีสุข, วีรพงศ วุฒิพันธุชัย และจุฑาพร เนียมวงษ.  (2553). การ 
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เปลี่ยนแปลงองคประกอบของกรดไขมันของสเปรมจากนํ้าเช้ือปลากะพงขาวที่เก็บแชแข็ง . ใน 
รายงานสืบเ น่ืองจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ “การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 19” (Fulltext, CD version) ฉะเชิงเทรา  

Buapool, D., Mongkol, N., Chantimal, J., Roytrakul, S., Srisook, E., &Srisook, S.(2013).  
Molecular mechanism of anti-inflammatory activity of Pluchea indica leaves in 

macrophages RAW 264.7 and its action in animal models of inflammation. Journal of 

Ethnopharmacology, 146, 495-504. 
Udompong, S., Tuengpanya, S., Jaratjaroonphong, J., Srisook, K. (2013). Anti-inflammatory  
 effect of bis(heteroaryl)alkanes in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages.In  
 Proceedings of the 5th Science Research Conference, (pp. 273-279). Phayao:  

University of Phayao,  
Srisook, K., Buapool, D., Boonbai, R., Simmasut, P., Charoensuk, Y., &Srisook, E.. (2012).  

Antioxidant and anti-inflammatory activities of hot water extract from Pluchea indica 
Less herbal tea. Journal of Medicinal Plants Research,6, 4077-4081.  

Srisook, K., Palachot, M., Mongkol, N., Srisook, E., & Sarapusit, S. (2011). Anti-inflammatory  
effect of ethyl acetate extract from Cissus quadrangularis Linn may be involved with 

induction of heme oxygenase-1 and suppression of NF-B activation. Journal of 
Ethnopharmacology, 133, 1008-1014. 

Srisook, K., Nounnang, N., Thabthim, Y., & Srisook, E. (2012). A comparative study of  
 antioxidant and anti-tyrosinase activities of rhizomes and leaves of Etlingera  

 pavieana. In Proceedings of the 4th International Natural Products for Health and  
Beauty. (pp. 551.332-551.335) Chiangmai: ChaingMai University  

Srisook, E., Palachot, M., & Srisook, K. (2012). In vitro anti-inflammatory effect of  
 Etlingera pavieana rhizomes and its compounds in lipopolysaccharide-induced  
 macrophages. In Proceedings of the 4th International Natural Products for Health  
 and Beauty. (pp. 551.329-551.331). Chiangmai: ChaingMai University  
Charoensuk, Y., Srisook, E.,&Srisook, K. (2011). Inhibitory effect of (E)-but-1-enyl-4-
 methoxybenzene isolated from leavesof Amomum biflorum Jack. on nitric 
 oxide  production in lipopolysaccharide–stimulated macrophages. In Proceedings of  

the 1st International Congress on Natural Products. (pp.133-136).Pang-nga, Thailand  
Chantiman, J., Srisook, E., Phaonakrop, N., Jaresitthikunchai, J., Roytrakul, S., &Srisook, K.  

(2011). Proteomic analysis of murine macrophage cell line in response to  
 lipopolysaccharide. In Proceedings of the 6th International Symposium of the  
 Protein Society of Thailand. (pp.167-173). Bangkok, Thailand  
Charoensuk, Y., Srisook, K., Srisook, E., & Kongniyai, S. (2011). Anti-tyrosinase activity of  

extracts and compound from Amomum biflorum Jack. Leaves. In Proceedings of  
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the 3rd International Conference on Biochemistry and Molecular Biology. (pp. 201- 
204) Chiangmai: ChaingMai University 

Chantiman, J., Srisook, E., Phaonakrop, N., Jaresitthikunchai, J., Roytrakul, S., &Srisook, K.  
(2011).Proteome Analysis of Murine Macrophage Cell in Response to Ethyl 2- 

 acetyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) acrylate (EAMA). In Proceedings of the 3rd 
 International Conference on Biochemistry and Molecular Biology. (pp.62- 

66) Chiangmai, Thailand  
Srisook, K., Srisook, E. (2011). Evaluation of Antioxidant Capacity of Fractions from 
 Etlingera pavieana (Pierre ex Gagnep.) R.M.Sm. Rhizome. In Proceedings of the 
 3rdInternational Natural Products for Health and Beauty. (Fulltext, CD version).   

Bangkok, Thailand, 
Palachot, M.,&Srisook, K. (2009). Inhibitory effect of methanol extract of  Cissus  

 quadrangularis on nitric oxide production in lipopolysaccharide-stimulated RAW  
 64.7 macrophage cells. In Proceedings of the 35th Congress on Science and  
    Technology of Thailand, Chonburi, Thailand, 2009. 

 
(2) นายทรงกลด สารภูษิต  
ผลงานทางวิชาการ   

Pouyfung, P., Prasopthum, A., Sarapusit, S., Srisook, E., & Rongnoparut, P.(2013). Mechanism- 
based- Inactivation of Cytochrome P450 2A6 and 2A13 by  Rhinacanthus nasutus  
Constituents. Drug Metab Pharmacokinet.. Equib ahead of Print  

Sarapusit, S., Lertkeitmongkol, P., Duangkeaw, P., and & Rongnoparut, P. (2013).  Modeling  
of Anopheles minimus mosquito NADPH-Cytochrome P450 Oxidoreductase (CYPOR)  
and mutagenesis analysis. International Journal of  Molecular Science,14(1), 1788- 
1801. 

Thongjam, S., Rongnoparut, P., &Sarapusit, S. (2013). Inhibition of The Human Cytochrome  
P450 2A6, The Nicotine Metabolising Enzyme by Pluchea indica Extract. In  
Proceedings of the 5th Science Research Conference (pp.BIO214- 217).Payao:  
University of Payao  

Kornathorn, C., Photon, P., Printawrangkul, C., Sootanun, P., &Sarapusit, S (2013).  Genetic  
Relatedness of Lamp Shell (Lingula ungunis) in Thailand. In Proceedings of the 5th  
Science Research Conference (pp.BIO54-58) Payao: University of Payao. 

Rongnoparut, P., Pethuan, S., Sarapusit, S.,&Lertkeitmongkol, P.(2012).Metabolism of 
 Pyrethroids by Mosquito Cytochrome P450 Enzymes: Impact on Vector Control in  

Insecticides. In F. Perveen (Ed.), Pest Engineering ( pp. 265-284). Croatia: InTech  
Open Access. 
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Pet-huan, S., Duangkaew, P., &Sarapusit, S., Srisook, E., Rongnoparut, P. (2012). Inhibition  

against Mosquito Cytochrome P450 Enzymes by Rhinacanthin-A, -B,  and -C 
 Elicits Synergism on Cypermethrin Cytoxicity in Spodoptera  frugiperdaCells. .Journal  

of Medical Entomology,49 (5), 993-1000. 
Thongjam, S., Rongnoparut, P.,& Sarapusit, S. (2012). Inhibition of the human cytochrome 
 P4502A6, the nicotine metabolizing enzyme by Curcuma longa extract. In  

Proceedings of the13th FAOBMB International Congress of  Biochemistry and  
Molecular Biology. (pp p-h-01 1-4).Bangkok: Thailand.  

Sarapusit, S., Rongnoparut, P.,& Thongjam, S. (2012). Vernonia cinerrea tea is strongly inhibit  
the human cytochrome P4502A6, the nicotine metabolizing enzyme. In Proceedings  
of the 5th Thailand-Japan International Academic  Conference 2012: Impartable  
Wisdom (pp. 101-102).Tokyo: Japan. 

Pouyfung,P., Sarapusit, S., &Rongnoparut, P. (2012). Inhibition of Human cytochrome P4502A6  
by star fruit (Averrhoa carambola L.) In Proceedings of the38thCongress on Science  
and Technology of Thailand(pp.H_H0003 1-5). ChiangMai:  Thailand. 

Sarapusit, S.,&Thongjam S. (2012). The mosquito NADPH-Cytochrome P450 Oxidoreductase  
(CYPOR): Structure and implement for safety insecticidal synergistic application.In  
Proceedings of the 1st Burapha University International Conference 2012:Global  
Change: Opportunity & Risk (pp 641-650). ChonBuri: Burapha University  

Sarapusit, S. (2011). Inhibition of the Human CYP2A6, the Nicotine-Metabolizing Enzyme: An  
Alternative Smoking Cessation Strategy Burapha Science Journal, 16 (2),125 –134. 

Srisook, K., Palachot, M., Mongkol, N., Srisook, E., Sarapusit, S. (2011). Anti- inflammatory  
effect of ethyl acetate extract from Cissus quadrangularis  Linn may be involved  
with induction of heme oxygenase-1 and suppression of NF-κB activation. Journal of  
Ethnopharmacol, 113, 1008-1014. 

Duangkaew, P., Pethuan, S., Kaewpa, D., Boonsuepsakul, S., Sarapusit, S., Rongnoparut, P.  
(2011). Characterization of Mosquito CYP6P7 and CYP6AA3: Differences in Substrate  
Preference and Kinetic Properties. Archive in Insect  Biochemistry and Physiology; 76,  
1-13. 

Sarapusit, S., Pethuan, S., &Rongnoparut, P. (2010). Mosquito NADPH-Cytochrome  P450-
 Oxidoreductase Mutation: Kinetic and Role in CYP6AA3-mediated  Deltamethrin 
 metabolism. Archive in Insect Biochemistry and Physiology; 73 (4), 232-244. 

 
(3) นายสมชาติ แมนปน  
ผลงานทางวิชาการ    

Maenpuen, S., Sucharitakul, J., Claiborne, A., &Chaiyen, P. (2011). Characterization of - 



47 
 
 glycerophosphate oxidase from Mycoplasma pneumoniae. In Proceedings of the  

Seventeenth International Symposium; (pp.193-198) North Carolina, the  United 
States of America. 

Maenpuen, S., Sopitthummakhun, K., Yuthavong, Y., Chaiyen, P., Leartsakulpanich, U. 
 (2009).Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase-a  

potential antimalarial target. Mol Biochem Parasitol 168, 63-73. 
Sopitthummakhun, K., Maenpuen, S., Yuthavong, Y., Leartsakulpanich, U., & Chaiyen, P. 
 (2009) Serine hydroxymethyltransferase from Plasmodium vivax is different in 
 substrate specificity from its homologues. FEBS J, 276, 4023-4036. 

 
(4) นางสาวผาณตา วาณิชวัฒนเดชา  
ผลงานทางวิชาการ   

Wanichwatanadecha P, Sirisrimangkorn S, Kaewprag J, Ponglikitmongkol M (2012).  
  Transactivation activity of human papillomavirus type 16 E6*I on AKR1C  enhances  
  chemoresistance in cervical cancer cells. J Gen Virol. 93(1):1081-1092.  
Sirisrimangkorn S, Wanichwatanadecha P, Ponglikitmongkol M (2010). Site-direted  
  mutagenesis of HPV16 spliced E6 protein and localization patterns. Thai J  Toxicology.  
  25(2):154-161. 

 
(5) นางสาวแวววลี โชคแสวงการ  

  ผลงานทางวิชาการ   
Choksawangkarn, W., Kim, S.K., Cannon J.R., Edwards, N.J., Lee, S.B., Fenselau, C. (2013)  

Enrichment of Plasma Membrane Proteins Using Nanoparticle Pellicles: Comparison  
between Silica and Higher Density Nanoparticles. Journal of Proteome Research. 12:  
1134-1141.  

Kim, S.K., Choksawangkarn, W., Rose, R., Lee, S.B., Fenselau, C. (2013) Nanowire pellicles for  
eukaryotic cells: nanowire coating and interaction with cells. Nanomedicine.  
DOI:10.2217/nnm.13.96  

Kim, S.K., Rose, R., Choksawangkarn, W., Graham, L., Hu, J., Fenselau, C., Lee, S.B (2013)  
Comparison of nanowire pellicles for plasma membrane enrichment : coating  
nanowires on cells. Journal of Nanoparticle Research. 15: 2133.  

Burke, M., Choksawangkarn, W., Edwards, N., Ostrand-Rosenberg, S., Fenselau, C. (2013)  
Exosomes from myeloid derived suppressor cells carry biologically active proteins.  
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หมายเลข 3 
มาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcome) 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 

 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงาน องคกรวิชาชีพ ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ  
 2) ซื่อสัตยสุจริตตอจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมคัดลอกหรือแอบอางนํางาน
ของบุคคลอื่นมาเปนของตน 
 3) ตรงตอเวลา ใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการเวลาไดอยาง
เหมาะสม 
2. ดานความรู 
 1) มีความรูและสามารถอธิบายความรูพื้นฐานทางชีวเคมีได 
 2) สามารถบูรณาการความรูทางชีวเคมี และศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
3. ดานทักษะทางปญญา 
 1) สามารถประยุกตใชความรูและหลักการทางชีวเคมีเพื่อวางแผน
ออกแบบการทดลอง/ต้ังโจทยวิจัย เพื่อแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไดอยางเปน
ระบบ และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถวิเคราะหผลการทดลอง/วิจัยทางวิทยาศาสตรไดอยางเปน
ระบบ เปรียบเทียบและบูรณาการกับความรูในปจจุบันได 
 3) สามารถเรียนรูดวยตนเอง และใฝแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองได 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

 2) บริหารจัดการงานกลุมและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
 3) รับฟงและแบงปนความรูหรือประสบการณที่เปนประโยชน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อนรวมงาน  
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1) สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรหรือสถิติ เพื่อวิเคราะห
ขอมูลทางชีวเคมี รวมถึงขอมูลวิทยาศาสตรในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 2) สามารถนําเสนอหรือสื่อสารความรูทางวิชาการโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมตอสังคมวิชาการ 
 3) สามารถเขียนบทความหรือบทคัดยอเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยทาง
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลได 
 

 
คดัลอกมาจาก (ราง) มคอ.1 ระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
316502 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล               
316503 เมแทบอลิซึมและการควบคุม               
316511  ชีวเคมีของลิพิดและเย่ือหุมชีวภาพ               
316512  โครงสราง การทํางาน และการเรงปฏิกิริยา 
             ของโปรตีน 

              

316513  ชีวเคมีเชิงฟสิกส               
316514  สัญญาณทางชีวภาพ               
316521  เทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล               
316522  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว               
316523  ปญหาพิเศษทางชีวเคมี               
316531  ชีวเคมีเชิงโภชนาการและการปองกันโรค               
316532  อนุมูลอิสระในเชิงชีววิทยาและการแพทย               
316541 ชีวเคมีสิ่งแวดลอมและการบําบัดทางชีวภาพ               
316551 วิศวกรรมโปรตีนข้ันสูง               
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รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
316552 วิศวกรรมเมแทบอลิซึม               
316553 หลักในการควบคุมการแสดงออกของยีน               
316561  ชีวเคมีประยุกต               
316562 การประยุกตกรดนิวคลีอิก               
316563 การประยุกตโปรตีโอมิกส               
316564 แมสสเปคโทรเมทรีสําหรับศึกษาโมเลกุลทาง
ชีวภาพ 

              

316571  การวิเคราะหขอมูลชีวภาพ               
316572  ชีวสารสนเทศและเหมื องขอมูล ชีวภาพ
ประยุกต 

             
 

316581  หัวขอปจจุบันทางชีวเคมี               
316582 การเขียนทางวิทยาศาสตร               
316591  สัมมนาทางชีวเคมี 1               
316592 สัมมนาทางชีวเคมี 2               
316593  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก(2))               
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หมายเลข  4 
(สําเนา) คําสั่งแตงตั้งกรรมการพิจารณาหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา 
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หมายเลข 5    

(สําเนา) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2555 
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หมายเลข 6 
(สําเนา) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทยีบโอนผลการเรียนนสิิตระดับบณัฑิตศกึษา  
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หมายเลข 7 

ขอวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ขอสงผลการพจิารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 
ดังน้ี 
โดยภาพรวมหลักสูตรมีความเหมาะสมดี  แตมีประเด็นขอสงสัยคือ 
หนา 4 บรรทัดที่ 4 และ หนา 7 บรรทัดที่ 21 ถานิสิตตางชาติใชภาษาไทยไมไดจะรับหรอืไม  การเรียนการ
สอนในทุกรายวิชาที่มีนิสิตตางชาติลงทะเบียนจะใชภาษาอะไร นาจะระบ ุ
หนา 7 บรรทัดที่ 28 โครงการบูรณาการการเรียนกับการวิจยัคืออะไร นาจะมกีารกําหนดในหลักสูตรวา 
สําหรับนิสิตที่มปีญหาเกี่ยวกบัพื้นฐาน............. ตองลงรายวิชาชีวเคมีทั่วไป หรือ...............และถานิสิตตองปรบั
พื้นฐานจะกําหนดใหเรียนเมื่อไรในแผนการศึกษา 
หนา 9  เห็นวาไมควรบรรจุวิชา 316501 ชีวเคมี ไวในรายวิชาเฉพาะสาขาซึ่งเปนวิชาเลือก เน่ืองจากมีเน้ือหา
ซ้ําซอนกบัวิชา 316502 และ 316503 ซึ่งเปนวิชาบังคับ เกอืบทั้งหมด 
หนา 11 ควรเติม ความหมายของรหัสวิชา เลข 8 
หนา 12 ในแผนการศึกษานาจะใชคําวา “วิชาเลือก” แทน “วิชาเอกเลือก” หรือไม เน่ืองจากในตารางหนา 
10 ระบุวาเปนวิชาเลอืก 
หนา 19  บรรทัดที่ 13  ถาพิจารณาจากตารางหนา 10  วิทยานิพนธไมไดอยูในกลุมวิชาบังคับ  
หนา 20 ขอ 5.6.6 ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติหรือไม 
หนา 23 ขอ 2.4.3 ควรแกไขขอ 3 
หนา 24 ขอ 2.5.2 ขอ 1การนําเสนอเปนภาษาอังกฤษถาทําในรายวิชาสัมมนาควรระบเุปน การนําเสนอเปน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 
หนา 24 ขอ 2.5.2 ควรแกไขขอ 2 
หนา 24 ขอ 2.5.3 ควรแกไขขอ 2 
หนา 25 ขอ 2.2.3  วัดผลสัมฤทธ์ิจากวารสารระดับชาติดวยหรือไม 
หนา 64 ควรคัดลอกจาก มคอ. 1 ระดับปรญิญาโท 
มีการใชทั้งคําวา “นิสิต” และ “นักศึกษา” เสนอวาควรใชเพียงอยางเดียว 
 
      ผศ.ดร.กนกทิพย ภักดีบํารุง 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ขอสงผลการพจิารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 
ดังน้ี 
1. เน่ืองจากหลักสูตรชูความโดดเดนในดานที่ต้ังซึ่งอยูในเขตพืน้ที่พัฒนาอุดสาหกรรมภาคตะวันออก และพื้นที่

ทรัพยากรฝงตะวันออก และเนนการพฒันาบุคคลากรไปดานน้ัน หลักสูตรนาจะช้ีใหเห็นถึงความเกี่ยวของ

ของเน้ือหารายวิชาที่สอนและงานวิจัยทีส่งเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในดานน้ันๆ เชน มรีายวิชาสอน

ที่เกี่ยวกับการประยุกตใชความรูดานชีวเคมีในอุตสาหกรรม หรือ ทรัพยากรทางทะเล และ มีอาจารยที่ทํา

วิจัยดานน้ีเปนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร นอกจากน้ีอาจเสริมดวยขอมลูหรือแผนการดานความรวมมือ

กับภาคสวนน้ันๆ 

2. หมวดที่ 1 หนา 4 ขอ 13.1 และ 13.3 ใหขอมลูที่ไมตรงกัน 13.3 ช้ีวามีรายวิชาที่เปดโดยหลกัสูตรอื่นใน

คณะวิทยาศาสตร ซึง่จะมีการประสานงานกัน แต 13.1 เขียนวาไมม ี

3. หมวดที่ 4 หนา 21 ขอ 1  - เปลี่ยน “ดุษฎีบัณฑิต” เปน “มหาบัณฑิต” 

 - การอบรมจริยธรรมนักวิจัย อยูในรายวิชาอะไรหากเขียนใหเห็นใน

คําอธิบายรายวิชาไดก็จะดี 

4. หมวดที่ 7 หนา 27 ตาราง ชองการดําเนินการ ขอ 7 มีการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒ…ิ ภายนอก

อยางนอยทุกป คิดวาบอยเกินไปจะเปนภาระมากเกินไป อยางนอย 1-2 รอบหลกัสูตร  

นาเหมาะสม และนําขอมลูมาใชปรบัปรุงหลกัสูตรตอ 

5. ดานทรัพยากรนาจะแสดงใหเห็นวามีเครือ่งมอื คุรุภัณฑ ในการวิจัยอยางเพียงพอ โดยเฉพาะในงานวิจัย

ดานชีวเคมีในอุตสาหกรรม หรือ ทรัพยากรทางทะเลรวมทัง้มีบุคคลากรที่มีความสามารถนอกจากน้ีควร

ช้ีใหเห็นวาอาจารยมีการทําวิจัยอยางตอเน่ือง และมีทุนวิจัยในการสนับสนุนวิทยานิพนธของนักศึกษา 

6. คําอธิบายรายวิชาบางรายวิชา เชน 316521, 316571 สั้นเกินไป จนไมเห็นวาครอบคลมุเน้ือหาอะไร และ

จะพัฒนาคุณลักษณะใดของนักศึกษา 

7. ควรจะมรีายวิชาในการฝกฝนนักศึกษาความสามารถในการคนควา คิดวิเคราะห บูรณาการความรูทีม่ีอยูใน

ปจจุบันเพื่อต้ังโจทยวิจัย/สมมุติฐาน วางแผนออกแบบการทดลองเพื่อตอบโจทยอยางเปนระบบ เปนวิชา

บังคับ เพือ่เตรียมนักศึกษากอนที่จะมาทําวิทยานิพนธ เชนรายวิชา 301511 หรือวิชาอื่นที่พัฒนาทางดานน้ี 

เชน ขยายรายวิชา Scientific writing ใหครอบคลมุเน้ือหาน้ีดวยก็ได หากวิชาน้ีจะลงลึกทางสถิติมาก

เกินไป 

8. ควรมีการเทียบเคียงหลักสูตร กับหลักสูตรที่ใกลเคียงกัน 

      รศ.ดร.ตวงพร สุทธพิงษชัย 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 


