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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา ทช 621 ภูมิคุมกันวิทยาขั้นสูง 

ภาควิชา ชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1   ประจําปการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

ทช 621 ภูมิคุมกันวิทยาขั้นสูง 
2. จํานวนหนวยกิต 

บรรยายและปฏิบัติการ  
3 หนวยกิต  3(2-3-4)   

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ  วิชาเลือก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ   วิชาเลือก 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

รศ.ดร.ศิวาพร  ลงยันต 

ศ.ดร.ไพศาล  สิทธิกรกุล                

ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :  

       ภาคเรียนท่ี 1/2560  ชั้นปท่ี 1 หรือ 2 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

- 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

- 

8. สถานที่เรียน 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

สิงหาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.  เพื่อใหเขาใจในโครงสราง การทํางาน และทราบถึงกลไกในการตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน

ตอส่ิงแปลกปลอมท่ีเขาไปในรางกาย 

2.  เพื่อใหทราบวิธีการวัดการตอบสนองของรางกาย การเกิดฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและ

แอนติบอดี และกลไกในการเกิดภาวะภูมิคุมกันท่ีผิดปกติ 

3.  เพื่อใหเขาใจถึงการนําความรูดานนี้ไปใชประโยชนในการสรางเสริมภูมิคุมกันวินิจฉัยโรคและ

รักษาโรค 

4. เพื่อใหทราบวิธีการทดสอบแบบตางๆ ทางภูมิคุมกันและสามารถนําเทคนิคทางภูมิคุมกันไป

ประยุกตใชในงานวิจัย 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อใหรายวิชามีความทันสมัยและมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและวิเคราะห การตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน คุณสมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี 

จลนศาสตรของปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี พันธุกรรมกับความหลากหลายของแอนติบอดี 

ระบบคอมพลีเมนท ระบบ major histocompatibility complex (MHC) ภาวะภูมิไวเกิน การปลูกถาย

เนื้อเย่ือ และการประยุกตใชเทคนิคของภูมิคุมกันในงานวิจัย 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

จํานวนชั่วโมงบรรยาย    30 ชั่วโมง 

จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการ   45 ชั่วโมง 

จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง  60 ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา    − ชั่วโมง 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

ใหคําปรึกษาเปนรายบคุคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตองพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1.  ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต รอง 

2.  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ หลัก 

3.  สามารถแสดงออกหรือส่ือสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น  
1.2  วิธีการสอน    

สอดแทรกหรือยกตัวอยางประกอบในขณะสอนเนื้อหา โดยปลูกฝงเกี่ยวกับ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม เนนความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย การไมทุจริตในการสอบ  การไมลอก

รายงานหรืองานของผูอื่น 

2.  การตรงเวลา  การมีวินัยในหองเรียน การรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  ปลูกฝงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ การนําขอความจากแหลงความรูตางๆ มาทํา

รายงานนั้น ตองมีการอางอิงเพื่อใหเกียรตแิกเจาของความคิด 
4.  การไมคุยกันในขณะท่ีเรียน   

1.3  วิธีการประเมินผล  
1.  ไมมีการทุจริตในการสอบ  

2.  การเขาชั้นเรียนตรงเวลา พฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3.  ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  สังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับการคุยกันในขณะท่ีเรียนและการแบงปนความรูกับเพื่อนนิสิตดวยกัน 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ ความรับผิดชอบ 

1.  มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซ้ึงในหลักการ ทฤษฎีและขอมูลเฉพาะท่ีเปนแกน

ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลัก 

2.  สามารถพัฒนาการวิจัยและเทคนิคตาง ๆ ไดอยางดีเย่ียมและเปนท่ียอมรับ รอง 

3.  สามารถติดตามความกาว หนาทางวิชาการและการวิจยัดานเทคโนโลยีชีวภาพอยาง

ตอเนื่องและสามารถพัฒนาขอสรุปไดเปนอยางดี 

หลัก 

2.2  วิธีการสอน   
1.  บรรยายในหลักการและทฤษฎีมีส่ือการสอนไดแก เอกสารประกอบการสอน เพาวเวอรพอยต (Power 

Point)  
2.  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับการบรรยาย   
3.  ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
4.  การจัดทํารายงานและการสืบคนขอมูลดวยตนเอง 

2.3  วิธีการประเมินผล   
1. สอบบรรยายและสอบปฏิบัติการ 

2. สงรายงาน 
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3. ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1.  สามารถใชองคความรูและเทคนิคการแสวงหาความรูมาวิเคราะหประเด็นปญหาและ

แกไขปญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพไดอยางสรางสรรค 

หลัก 

2.  บูรณาการความรูเพื่อสังเคราะหผลงานวิจัยและความรูใหมท่ีสรางสรรค รอง 

3.  ออกแบบและดําเนินการโครงการวิจยัท่ีสําคัญในการพัฒนาองคความรูใหมหรอืตอ

ยอดองคความรูไดอยางดีเย่ียม 

รอง 

3.2  วิธีการสอน    

1.  บรรยายในหลักการมีส่ือการสอนไดแก เอกสารประกอบการสอน เพาวเวอรพอยต (Power Point)    

2.  ปฏิบัติการ 
3.  การจัดทํารายงานและการสืบคนขอมูลดวยตนเอง 

3.3  วิธีการประเมินผล     
1. พิจารณาจากขอสอบขอเขียน    

2 ประเมินจากการมีสวนรวมในการทําปฎิบัติการและรายงาน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1.  แสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังส่ือสารและแสดงออกถึงการเปนผูนํา  

2.  วางแผน วิเคราะหและแกไขปญหาไดดวยตนเอง พรอมท้ังวางแผนปรับปรุงตนเอง

และองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลัก 

3.  สรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค  

4.2  วิธีการสอน   

กําหนดใหทําปฏิบัติการ ทํารายงาน เปนกลุมและรายบุคคล 
4.3  วิธีการประเมินผล   

ประเมินจากการมีสวนรวมในระหวางเรียนและการทํารายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1. คัดกรองขอมูลทางคณิต ศาสตร วิทยาศาสตรและสถิติ  เพื่อการวิเคราะห และ

สังเคราะหผลจากการวิจัย 

รอง 

2. สรุป วิเคราะห และเสนอแนะการแกไขปญหาเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลัก 
3. นําเสนอผลงานวิจัยโดยใชส่ืออยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอแตละกลุมบุคคล

และชุมชน 

รอง 

5.2  วิธีการสอน  

1.  มีการบรรยาย ปฏิบัติการและฝกทักษะการวิเคราะห  

2.  มีการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับศึกษาคนควาวิจัย จากนั้นรวบรวมและ  

นําเสนอขอมูลวิจัยโดยใชส่ือตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  มีการมอบหมายงานดานเทคโนโลยีชีวภาพใหสืบคนและเสนอแนะการแกไขปญหา 
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5.3  วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การนําเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

บรรยาย 

สัปดาหท่ี หัวขอเร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน/

ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

(จํานวนชั่วโมง) 

1 1. Introduction to Innate and Adaptive Immunity 

2. Cells in Immune System 

บรรยาย/ Power point ไพศาล  

2 3. Tissue in Immune System บรรยาย/ Power point ศิวาพร  

3 4. Antigen บรรยาย/ Power point ศิวาพร, 

ไพศาล  

4 5. Antibody (Test 1-3) บรรยาย/ Power point ศิวาพร, 

ไพศาล  

5 6. Antigen-Antibody Reaction  บรรยาย/ Power point ศิวาพร  

6    Antigen-Antibody Reaction (ตอ) บรรยาย/ Power point ศิวาพร  

7 7. Immunoglobulin Gene, MHC บรรยาย/ Power point ไพศาล  

8 8. Antigen Processing and Presentation  บรรยาย/ Power point ไพศาล  

9 สัปดาหสอบกลางภาค  (จันทรท่ี 10-ศุกร 14 ต.ค. 59) (Test 4-6) 

10 9. Complement  บรรยาย/ Power point ไพศาล  

11 10. Hypersensitivity บรรยาย/ Power point ไพศาล 

12 11. Immunohaematology (Test 7-9) บรรยาย/ Power point ไพศาล  

13 12. Transplantation บรรยาย/ Power point ศิวาพร  

14 13. Immune Deficiency, AIDS (Test 10-11) บรรยาย/ Power point ศิวาพร 

15 14. Auto Immunity  บรรยาย/ Power point ฐาปนา 

16 15. Tumor Immunity บรรยาย/ Power point ฐาปนา 

17 Final exam 12-15  

 

ปฏิบัติการ 

 

สัปดาหท่ี หัวขอเร่ือง กิจกรรมการเรียนการ

สอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

(จํานวนชั่วโมง) 

1 1. Sterilization and chemical preparation ฝกปฏิบัติการ ศิวาพร, ไพศาล,  ฐาปนา 

2 2. Blood and serum collection 

3. Immunization 

ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 
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3 4. Dilution technique ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 

4 5. Tissue and cell in immune system ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 

5 6. Phagocyte + Opsonization ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 

6 7. Haemagglutinin ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 

7 8. Immunodiffusion ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 

8 9. Passive haemagglutination ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 

9 สัปดาหสอบกลางภาค  (จันทรท่ี 9 – จันทร 16 ต.ค. 60) (Lab. 1-7)  

11 10. Serum collection and preparation ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 

11 11. Immunoelectrophoresis ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 

12 12. SDS-PAGE  ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 

13 13. Western blot ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 

14 14. ELISA ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 

15 15. ELISA ฝกปฏิบัติการ ,,____,, 

16 Lab. conclusion  ,,____,, 

 Final exam Lab. 8-15  

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการ

ประเมินผล 

คุณธรรม  จริยธรรม    
1.  ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 

มีความซ่ือสัตยสุจริต 

ไมมีการทุจริตในการสอบ  สัปดาหสอบกลาง

ภาคและปลายภาค 

- 

2.  มีจิตสํานึกและตระหนักใน

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

การเขาชั้นเรียนและ

สังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาคการศึกษา  

3. สามารถแสดงออกหรือส่ือสาร

ขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึง

ความรูสึกของผูอื่น 

ประเมินจากงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

สังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาคการศึกษา - 

ความรูท่ีตองไดรับ    

1.  มีความเขาใจอยางถองแทและ

ลึกซ้ึงในหลักการ ทฤษฎีและ

ขอมูลเฉพาะท่ีเปนแกนใน

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สอบกลางภาค 9 รอยละ 35 

สอบปลายภาค 17 รอยละ 40 

2. สามารถพัฒนาการวิจัยและ

เทคนิคตาง ๆ ไดอยางดีเย่ียม

สงรายงาน 

 

ตลอดภาคการศึกษา รอยละ 15 
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และเปนท่ียอมรับ  

3. สามารถติดตามความกาว หนา

ทางวิชาการและการวิจยัดาน

เทคโนโลยีชีวภาพอยาง

ตอเนื่องและสามารถพัฒนา

ขอสรุปไดเปนอยางดี 

สังเกตพฤติกรรม   

ทักษะทางปญญา สังเกตพฤติกรรม ตลอดภาคการศึกษา - 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

สังเกตพฤติกรรม ตลอดภาคการศึกษา - 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

สังเกตพฤติกรรม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
- 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

ไพศาล สิทธิกรกุล 2548 วิทยาภูมิคุมกันสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย ศูนยส่ือเสริม  

          กรุงเทพฯ. 

ศิวาพร ลงยันต และไพศาล สิทธิกรกุล 2558 ปฏิบัติการอิมมูโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

เอกสารท่ีอาจารยจัดเตรียมข้ึนเพื่อการสอนแตละชั่วโมง 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

Abbas A.K. and Lichtman A.H., 2006 Basic Immunology: Function and Disorder of 

Immune System. 2nd. Ed. Saunders, Elsevier. 

Goldby, R.A. et al., 2008. Kuby Immunology. 5th ed. W,.H. Freeman and Company. 

Littmann W. et al., 2006 Immunology, Elsevier. 

Hudson L. and Hay F.C. 1976. Practical Immunology. Blackwell SWcientific Publications. 

Miller L.E. et al., 1991 Manual of Laboratory Immunology. Lea & Febiger. 

Nairn R. and Helbert M. 2006 Immunology for Medical Students. Mosby. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

ใหนิสิตประเมินอาจารยผูสอนตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอนโดยประเมินผาน ปค. 003 

2. กลยุทธการประเมินการสอน   

อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเองโดยพจิารณาจาก 
1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสิตท่ีลงทะเบยีนเรียน 

2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนของนิสิตในชั้นเรียน 

3. การประเมินผลงานของนิสิตท่ีไดรับมอบหมายและผลสอบของนิสิต 

3. การปรับปรุงการสอน 

1.   ประมวลความคิดเห็นของนิสิต สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเม่ือส้ินสุดการสอน เพื่อเปน

ขอมูลเบื้องตนในการปรับปรงุรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป 

2.   ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ภาควิชามีระบบการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย

นิสิต วางแผนพัฒนาปรับปรุงพรอมนําเสนอภาควิชาเพื่อใชในการสอนครั้งตอไป 
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