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  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา    

คณะคณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    สาขาวิชา สาขาวิชา  วิทยาศาสตรชีวภาพ  

ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษปการศึกษา  า  2564   
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

              

หมวดที่ หมวดที่ 11  ขอมูลทั่วไปขอมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา   MS2002 ภูมิคุมกันวิทยา                                            

2. จำนวนหนวยกิต   2 หนวยกิต   (2/2-0/0-0/0)      

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตรการแพทย)  

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน                  ปริญญาตรีชั้นปที ่ 3                                

5. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล  

6. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  -       

7. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา        รองศาสตราจารย ดร.บังอร      ฉางทรัพย     

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม           อาจารยศรมน   สุทิน                   

8. สถานที่เรียน   อาคารเรียนรวม หอง 2-402  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                  

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด    1  สิงหาคม   2564               

 

หมวดที่ 2 หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุปจุดมุงหมายและวัตถุประสงคระสงค  

1 จุดมุงหมายของรายวิชา 

1)  เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน พัฒนาการของระบบภูมิคุมกัน เซลลและ

อวัยวะท่ีเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน ภูมิคุมกันโดยกำเนิดและภูมิคุมกันแบบจำเพาะได   

 2)  เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจความหมาย คุณสมบัติ องคประกอบและชนิดของแอนติเจน 

(antigen) และแอนติบอดี (antibody) ไดรวมทั้งสามารถอธิบายปฏิกิริยายาและผลของปฏิกิริยายาระหวางแอนติเจน

และแอนติบอดี  การทำงานและความสำคัญของระบบคอมพลีเมนท (complement) ไซโตไคน (cytokine) และ 

Major Histocompatibility Complex ได   

 3)  เพื่อใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจกลไกการเกิดภูมิคุมกันแบบ Humoral Immunity กับ Cell 

Mediated Immunity กลไกการเกิดภาวะภูมิคุมกันไวเกินทั้ง 4 ชนิด รวมทั้งสาเหตุและองคประกอบที่เกี่ยวของ มี

ความเขาใจภูมิคุมกันที่ตอบสนองตอโรคติดเชื้อ การวินิจฉัย ภูมิคุมกันของการปลูกถายอวัยวะ เนื้องอก  ภูมิคุมกันตอ

ตนเอง (Autoimmunity)  และวิธีการสรางเสริมภูมิคุมกันได    
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 4)  เพื่อเสริมสรางนักศึกษาในคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย “ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย 

กตัญ”ู แสดงออกถึงความมีวินัย ความรับผิดชอบ เสียสละ เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

 5) เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรูและนวตกรรม (4Cs) ใหแกนักศึกษา

      

วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

        มีการปรับปรุงเนื้อหาสอดคลองกับเหตุการณปจจุบันเพื่อใหการเรียนการสอนทันสมัย  ปรับรูปแบบการสอนให

นักศึกษาเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น   รวมทั้งตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูและนวัตกรรมที่สอดคลองปจจุบัน  

  

3.  ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes : CLOs) 

       นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการการทำงานของระบบภูมิคุมกันภายในรางกาย เซลล และอวัยวะ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  มีความรูและสามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับสารแปลกปลอม แอนติบอดี  ภูมิคุมกันแบบเฉพาะ

และไมเฉพาะ  การทำงานของคอมพลีเมนต และไซโตไคน  ระบบ MHC/HLA  ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน-แอนติบอ

พี และโรคตาง ๆ ในระบบภูมิคุมกัน เทคนิคตาง ๆ รวมทั้งการกระตุนในระบบภูมิคุมกัน ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใช

ในวิชาชีพ 
 

หมวดที่ 3 หมวดที่ 3 สวนประกอบสวนประกอบของของรายวิชรายวิชาา  

1. คำอธิบายรายวิชา  

   ระบบภูมิคุมกัน เซลลและอวัยวะที่มีหนาที่เกี่ยวของ กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอม 

สารกอภูมิแพ การสรางเสริมภูมิคุมกัน หลักการและวิธีการตรวจทางภูมิคุมกันในหองปฏิบัติการ 

 The immune systems include immune cells and lymphoid organ, mechanism of immune 

response to microorganism, allergen, immunization and concept to diagnosis in laboratory 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   

                 บรรยาย 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา       2(2/2-0/0-0/0)       

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเปนรายบุคคล 

 -  อาจารยที่ปรึกษารายวิชาจัดใหคำปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการโดยไมจำกัดเวลา 

(วัน เวลาและสถานที่ นัดเปนกรณีไปตามแตที่นักศึกษาและอาจารยสะดวก) 

  - ติดตอทางโทรศัพท  ทางไลน ทางจดหมายอิเลคโทรนิคส และการนัดลวงหนาโดยการวางจดหมายนัดบน

โตะทำงานหรือฝากทางบุคลากรสายสนับสนุน 
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หมวดที่ 4 หมวดที่ 4 การพัฒนาการพัฒนาผลผลการเรียนรูของนักศึกษาการเรียนรูของนักศึกษา  

การพฒันาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหขอมูลในแตละดาน ดังนี้ 

     1) ความรูหรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุในแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

2) ระบุวิธีการสอนที่ใชในการพัฒนาความรู/หรือทักษะใน ขอ 1 

3) ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคลองกับประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหขอมูลในแตละดาน ดังนี้ 
หมายเหตุ :  ความรับผิดชอบหลกั (●)  และความรับผิดชอบรอง (○)  แต่ละขอ้แสดงไวใ้นลาํดบัถดัไป 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

เนนผลการเรียนรูหลัก (●)  

- เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตางๆ  ขององคกรและสังคม (1.3) 

เนนผลการเรียนรูรอง (○) 

- มีคณุธรรม 6  ประการ  ไดแก  ขยัน อดทน ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย  กตัญู  และดำเนินชีวิตต     แนว

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (1.1) 

 (2)  วิธีการสอน  

- มีการลงเวลาที่เขาชั้นเรียนหรือทดสอบยอยกอนเริ่มการเรียนการสอนทั้งแบบปกติหรือออนไลน เพื่อให

ตระหนักถึงการตรงตอเวลา การมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตาง ๆ และยก

ยองในกรณีที่นักศึกษาที่มีการปฏิบัติตนที่ดี และลงโทษโดยการหักคะแนนในกรณีไมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ   

- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนที่สอดคลองและเหมาะสมในรายวิชา สราง

วัฒนธรรมการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการแพทย และการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตาง ๆ ฝกนักศึกษาใหมี

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ

การ

ปฏบิัติงาน

ดาน

วิชาชีพ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพ)                             

1 MS 2002 ภูมิคุมกนัวทิยา 2(2/2-0-0) ○   ●    ●       ○   ●      ○            ●   ○    
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ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ความซื่อสัตยสุจริต การรวมกันทำงานเปนกลุม การปฏิบัติตามขอบังคับตาง 

ๆ ของสังคม  

- อาจารยสอนนักศึกษาใหมีคุณธรรมดานความซื่อสัตยโดยการไมทิ้งขยะในหองเรียน รูจักการคัด แยกขยะ 

และการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

- จัดกจิกรรมหรือสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมในโครงการที่เกี่ยวของกบัคุณธรรมตางๆ เชน พิธีปฐมนิเทศ พิธี

ไหวครู พิธีทำบุญ   พิธีการในวันสำคัญตางๆ เพื่อระลึกถึงความกตัญูแกผูมีพระคุณ และโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสริมสรางขยัน ความเมตตา ความอดทนและความเสียสละ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมซึ่งในกิจกรรมยังทำใหเกิดการเสริมสรางความตระหนักในความกตัญูแกผูมีพระคุณทั้งการจัดแบบ

ปกติหรือออนไลน   

           (Critical thinking / Collaboration / Communication )    
 

(3) วิธีการประเมินผล  

-  ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนคือ การตรงตอเวลาจำนวนนักเรียนที่เขาชั้นเรียนโดยการ

ใหคะแนน 

-  ประเมินจากพฤติกรรมความประพฤติในชั้นเรียน ไดแก ความสุภาพของคำพูด ความเหมาะสมของการแตง

กายและความรวมมือในการทำกิจกรรมกลุม (ทั้งแบบปกติหรือออนไลน) 

-  ประเมินจากความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย คือ การตรงตอเวลาในการสงงาน และคุณภาพของ

งานที่ไดรับมอบหมาย โดยการใหคะแนน 

-  ความซื่อสัตยในการทำกิจกรรมตาง ๆ เชน ความซื่อสัตยในการสอบ การทำกิจกรรมกลุม และการทดสอบ

ยอย เปนตน 

 -  การเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น เชน กิจกรรมทำบุญอาจารยใหญ การใหบริการวิชาการ   และโครงการตาง ๆ 

ที่จัดโดยหลักสูตรฯ  คณะฯ  และมหาวิทยาลัย  เปนตน โดยกำหนดการประเมินตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ของการดำเนินโครงการ (ทัง้แบบปกติหรือออนไลน) 

 

2. ความรู 

1) ความรูทีต่องไดรับ  

เนนผลการเรียนรูหลัก (●)  

- อธิบายความรูหลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน (2.1) 

 เนนผลการเรียนรูรอง (○) 

- อธิบายถึงการนำความรูไปปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตรการแพทย (2.5) 

  

 (2) วิธีการสอน  
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- บรรยายความรูที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน แบบจำเพาะและไมจำเพาะ เซลลและอวัยวะรวมถึงสารน้ำ

ตางๆที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน การตอบสนองของรางกายตอจุลชีพหรือสิ่งแปลกปลอม โรคที่เกี่ยวของกับระบบ

ภูมิคุมกัน การใชเทคนิคทางภูมิคุมกันวิทยาเพ่ือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและประยุกตใชในงานวิจัย  

- มอบหมายงานใหนักศึกษาทำเปนคูและทำการสุมออกมานำเสนอหนาชั้นเรียน (active learning) 

 -  สอดแทรกตัวอยางการประยุกตใชใหมองเห็นใหเปนรูปธรรม  

 -  มีการถามตอบระหวางอาจารยกับนักศึกษาและระหวางนักศึกษา เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน

มากยิ่งขึ้น   

            -  มีการสอบยอยตนชั่วโมงกอนสอนภาคบรรยาย เพื่อกระตุนใหนักศึกษาทบทวนบทเรียนในหัวขอที่เรียนไป

แลว (ดำเนินการทั้งแบบปกติหรือออนไลน) 

 -  มอบหมายใหทำรายงานกลุมที่เกี่ยวของกับรายวิชาโดยจะกำหนดขอบเขตของเนื้อหาและใหนักศึกษาเปน

ผูกำหนดหัวขอของรายงานตามที่นักศึกษาสนใจ 

 -   จัดโครงการในการนำความรูไปประยุกตในลักษณะการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

กิจกรรมคายวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

           (Critical thinking / Collaboration / Communication / Creativity )    
 

(3) วิธีการประเมินผล 

-   คะแนนทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎ ี(ทั้งแบบ

ปกติหรือออนไลน) 

-  รายงานสรุปเนื้อหาทีเ่รียน การประยุกตใช และการมอบหมายงานที่เกี่ยวของกับความรู 

    -   จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการการนำไปประยุกตใช 

  -   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการและความสำเร็จตามดัชนีชี้วัดของการดำเนินโครงการ 
 

3. ทักษะทางปญญา 

1) ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 เนนผลการเรียนรูหลัก (●)   

- สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง  (3.2)  

 เนนผลการเรียนรูรอง (○) 

                    ไมม ี

 (2) วิธีการสอน 

-    สอดแทรกการคิดวิเคราะหในการเรียน และการถาม-ตอบ เพ่ือการวิเคราะหปญหาที่ซับซอน แนวทางแกไข 

-  มอบหมายงานใหนักศึกษาทำรายงานที่เกี่ยวของกับรายวิชา โดยเนนความสนใจของผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อ

ฝกการคนหาขอมูลจากแหลงที่นาเชื่อถือ การวิเคราะหปญหาที่ซับซอน การวิเคราะหกรณีศึกษา และการเสนอ

แนวทางแกปญหา (ทั้งแบบปกติหรือออนไลน) 

          (Critical thinking / Communication / Creativity )    
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(3) วิธีการประเมินผล  

-    คะแนนคุณภาพของรายงานและการคนควางานที่มอบหมาย 

-   จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการบรรลุตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

  -   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการและความสำเร็จตามดชันีชี้วัดของการดำเนิน 

  -    การสังเกตการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ (ทั้งแบบปกติหรือออนไลน) 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

1)  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา  

      เนนผลการเรียนรูหลัก (●) 

            ไมม ี

  เนนผลการเรียนรูรอง (○) 

 -  สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรค ทั้งในฐานะผูนำและผูตาม (4.2) 
  

(2) วิธีการสอน 

มอบหมายงานใหนักศึกษาทำกิจกรรมกลุม โดยมีการแบงหนาที่อยางชัดเจนภายในกลุมยอย โดยอาจให

นักศึกษาแกปญหาจากสถานการณจำลอง วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนำเสนอแนวคิดของ

การแกปญหา การบูรณาการ ผลการวิเคราะหประสทิธิภาพและมีการนำเสนอหนาชั้นเรียน (ทั้งแบบปกติหรือ

ออนไลน) 

          (Critical thinking / Collaboration / Communication)    
 

 (3) วิธีการประเมนิ 

-  คะแนนและการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม การแกปญหาภายในกลุมที่สะทอนบทบาทหนาที่ตามที่

ไดรบัมอบหมาย และคุณภาพของงานทีน่ำเสนอ  (ทั้งแบบปกติหรือออนไลน) 
 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

  เนนผลการเรียนรูหลัก (●)   

 - สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใชรูปแบบการนำเสนอได ถูกตอง

เหมาะสม (5.3) 

   เนนผลการเรียนรูรอง   (○) 

                  ไมม ี

  

 (2) วิธีการสอน 
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-  มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเสนอหนาชั้นเรียนเปน

ภาษาไทยในรูปแบบสอดคลองและเหมาะสม (ทั้งแบบปกติหรือออนไลน)  

-  เสริมการสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศ และสอนเสริมศัพทภาษาตางประเทศในหองเรียนใน

ลักษณะศัพท เฉพาะของเนื้อหาวิชา (Technical term)  เพื่อใหนักศึกษามีความคุนเคยกับภาษาตางประเทศมากขึ้น 

(ทั้งแบบปกติหรือออนไลน) 

          (Critical thinking / Collaboration / Communication / Creativity )    
 

 (3) วิธีการประเมนิผล 

- ประสิทธิภาพของการสรุปประเด็นเนื้อหาไดอยางดี 

- ประสิทธิภาพของการนำเสนอและสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตอง 

- ประสิทธิภาพของการนำเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

6.  ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

 1) ทักษะปฎิบัติการทางวิชาชีพที่ตองพัฒนา 

    เนนผลการเรียนรูหลัก  (●)    

   ไมม ี

  เนนผลการเรียนรูรอง   (○) 

 - มีทักษะในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรการแพทยเปนไปตามมาตรฐานที่

เกี่ยวของ  (6.1) 

 

 (2) วิธีการสอน 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาเผยแพรเนื้อหาในเชิงวิชาชีพใหความรูแกประชาชนทั่วไป การประยุกตเนื้อหา

ในการวิเคราะหกรณีศึกษา การแสดงความคิดเห็น  การใหขอเสนอแนะ และการนำไปประยุกตใชในวิชาชีพ (ทั้งแบบ

ปกติหรือออนไลน) 

                (Critical thinking  / Communication / Creativity )    
 

(3)  วิธีการประเมินผล 

- คะแนนคุณภาพของเนือ้หาและการวิเคราะหกรณีศึกษา 
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หมวดที่ 5หมวดที่ 5  แผนการสอนแแผนการสอนและการปละการประเมินระเมินผลผล  

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช  

จำนวน

ชั่วโมง ชื่อผูสอน 

1 Introduction Concepts Overview, Cell 

and organ of the immune system 

- Non-specific immunity and specific 

immunity 

- เซลลในระบบภูมิคุมกัน และบทบาทหนาท่ี : 

T and B cell PMN, Macrophage 

- การกำเนิดและพัฒนาการของเซลลในระบบ

ภูมิคุมกัน Primary และ Secondary 

lymphoid organเครื่องหมายบนผิวเซลล

ของ B Cell และT Cell 

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยกุตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

 

 

 

   2 รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 

2 Nonspecific immunity 

- องคประกอบและกลไกในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม

ของ Nonspecific immunity: Anatomical 

barrier, Physiological barrier, Phagocytic 

barrier , Inflammation barrier, Extracellular 

killing 

 

 

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

 

   2 

อาจารยศรมน  สุทิน 

3 Antigen 

- ความหมาย ลักษณะ คุณสมบตัิ และ

สวนประกอบของ Antigen  

- T- dependent antigen และ T- 

independent antigen 

- Antigen recognition 

- การรับรูแอนติเจนของ lymphocyte 

- บทบาท ขององคประกอบ ท่ีเกี่ยวของใน

การรับรูการกระตุนจากแอนติเจน :    

Antigen presenting cell, T 

lymphocyte , B lymphocyte 

 

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

 

 

   

 2 

 อาจารยศรมน  สทุิน 

4 Immunoglobulin 

- Antibody structure and function  

- Immunoglobulin 5 class 

- Clonal selection hypothesis 

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

 

 

 

   2 

รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช  

จำนวน

ชั่วโมง ชื่อผูสอน 

Monoclonal antibody    สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

5 Specific immunity 

- ความหมาย ความสำคัญ บทบาทหนาที่ของ 

Humoral immunity and Cell 

Mediated immunity 

- เซลล/ cytokineที่สำคัญใน Specific 

immunity และบทบาทหนาที ่ 

- กลไกการตอบสนองของภูมิคุมกันดานเซลล

ทีส่ำคัญ Macrophage ,CD4+,CD8+, NK 

cells 

- กลไกการเกิดโรคการตอบสนองทาง

ภูมิคุมกันตอการตดิเชื้อแบคทีเรยี ไวรัส ปา

ราสิต และเช้ือรา 

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

 

 

   2 

รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 

6 The complement system and 

Cytokines 

 The complement system: องคประกอบ

ของ complement, Classical pathway 

และAlternative pathway, ผลที่เกิดขึ้นจาก

การกระตุนระบบคอมพลเีมนท 

Cytokines: คุณสมบตัิ การจำแนก บทบาท

หนาที ่

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

 

 

   2 รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 

7 Independent study and assignment   การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

   2 

รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 

8 Major Histocompatibility Complexes 

(MHC) /HLA 

- ความหมาย ความสำคัญ โครงสรางและ

บทบาทหนาที ่

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

 

    

 

   2 

รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 



 

                        10  

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช  

จำนวน

ชั่วโมง ชื่อผูสอน 

- Transplantation 

- ความหมาย ความสำคัญ ปฎิกริิยา

ตอบสนองของเซลลทีเ่กี่ยวของ 

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

9 Antigen-Antibody Interaction 

- แรงยึดเหนีย่ว และองคประกอบท่ีมีผลตอ

ปฎิกิริยาระหวาง  Antigen-Antibody 

- ผลของปฎิกิรยิาระหวาง Antigen-

Antibody 

- หลักการและชนิดของปฎิกิรยิาระหวาง 

Antigen-Antibody และการนำไปใช

ประโยชนทางการแพทย 

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

 

 

   2 รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 

10 Tumor Immunity 

- ความหมายและสาเหตุการเกิด 

- ปจจัยที่เกี่ยวของกลไกของรางกายในการกำจดั

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

    

 

   2 รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 

11 Autoimmune Diseases 

- Organ specific autoimmune Diseases 

- Systemic autoimmune Diseases 

 

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

 

 

   2 รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 

12 Hypersensitivity 

- Anaphylactic hypersensitivity 

- Cytolytic hypersensitivity 

- Immune complex hypersensitivity 

- Cell-mediated hypersensitivity 

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

 

 

   2 รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 
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มคอ.3 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช  

จำนวน

ชั่วโมง ชื่อผูสอน 

13 Immunization 

- ชนิดและประโยชนของการสรางเสริม

ภูมิคุมกัน 

-  Vaccine technology 

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

 

 

   2 รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 

14 Immunological techniques and 

applications  

- Agglutination 

- Immunoprecipitation 

- Radioimmunoassay 

- Enzyme-linked immunosorbant 

assay (ELISA) 

- Western blotting, Southern blotting, 

Northern blotting, Dot blotting 

- Immunofluorescence 

- Immunohistochemistry 

- Polymerase chain reaction 

- Electron microscope 

- Confocal microscope 

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

    

 

 

 

   2 

รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 

  15 Group assignment, Presentation, 

Discussion and Conclusions 

  การบรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษา 

การประยุกตใชในวิชาขีพ การ

วิเคราะห การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ในช้ันเรียน   

   สอนโดยสื่อคอมพิวเตอร  ออนไลน  

สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการ

สอน  แบบทดสอบ การศึกษาดวย

ตนเอง และ e-learning 

 

 

 

   2 รองศาสตราจารย ดร.  

บังอร  ฉางทรัพย 

 รวม  30  
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มคอ.3 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 
ที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมการประเมิน 
(เชน การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบยอย การสอบ

กลางภาค การสอบปลายภาค) 
สัปดาหทีป่ระเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

2.1.3 

2.1.1 

 ความมีวินัยในการเขาช้ันเรียน การเคารพกฎระเบียบ และความ

ซื่อสัตย 

 ตลอดภาคการศึกษา  
10 

2.2.1 

2.2.5 
 

       สอบกลางภาค (30%)     

       สอบปลายภาค (40%) 

         

 สัปดาหที่ 7 

สัปดาหที่ 15 

         

          70 

2.3.2 

2.5.3 

การรับผิดชอบงานที่มอบหมาย การเขียนรายงาน การนำเสนอ

ผลงาน การสรุปประเด็น การสื่อสารอยางถูกตอง  รูปแบบการ

นำเสนอ และการใชภาษาอยางถูกตอง 

 กลางภาค ปลายภาค 

และบางหัวขอของการ

เรียน  

10 

2.4.2 

2.6.1 

 

 กิจกรรมกลุม คณุภาพงานที่มอบหมาย การเขารวมกิจกรรม/

โครงการ  การใหบริการ และการนำความรูไปบูรณาการใน

ลักษณะรายงาน 

กอนการสอบกลางภาค 

ปลายภาค              

 

10 

หมวดที่หมวดที่    6 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการสอน  

1. ตำราและเอกสารหลักทีใ่ชในการเรียนการสอน 

- Williams, Hussell T, Lloyd C. Immunology: mucosal and body surface defenses. 1st 

Edition Wiley-Blackwell. 2012       

- CV Rao. Immunology A Text book. 1st Edition Alpha science international Ltd. UK. 2005  

- Doan T, Melvold R, Viselli S, Waltenbaugh C. Immunology. 2nd Edition Lippincoott Williams 

& Wilkins. 2013        

- Roitt I, Brostoff J, Male D. Immunology. 6th. Edition. Harcourt Publisher Limited. 2001  

- Richard A.Goldsby, Thomas J. Kindt , Barbara A. Osborne and Janis Kuby. .  Immunology.  5 
thEdition.  New york : W.H.Freeman and Company . 2003  

- Tortora G.J., Funke B.R. and Case C.L. Microbiology, An Introduction. 4thEdition. Redwood 

City california : Benfamin/Cummings Publishing Company, Inc. 1992.  

- Abul K. Abbas and Andrew H. Lichtman.  Basic Immunology. 2nd Edition.  Saunders 

Elsevier.2007          

2. เอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/แหลงอางองิอื่น ๆ ที่นักศึกษาควรอานเพิ่มเติม 

- ไพศาล สิทธิกรกุล. วิทยาภูมิคุมกันสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย. กรุงเทพ. โรงพิมพศูนยสื่อ

เสริมกรุงเทพ. 2548       
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มคอ.3 

- ฤทัย สกลุแรมรุง. วิทยาภูมิคุมกัน. กรุงเทพ. โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536  

- สุทธิพันธ สาระสมบัติและคณะ .  อิมมูโนวิทยา.  พิมพครั้งที่ 4 .  กรุงเทพฯ  โรงพิมพ เค.พี พริ้นติ้ง. 

2537   

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

- ติดตามขาวสารกระทรวงสาธารณสุข ขาว ที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อ วัคซีนและโรคระบาดตาง ๆ  

- ติดตามลักษณะการปฎิบัตกิารทางภูมิคุมกันวิทยาที่เกี่ยวของกับไวรัสโควิด-19 

  

หมวดที่ 7 หมวดที่ 7 การประเมินรการประเมินรายวิชาและกรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงะบวนการปรับปรุง  

  

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- จากแบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลนโดยนักศึกษา ที่จัดโดยสำนักพัฒนาวิชาการ  

- จากการสังเกตโดยอาจารยผูสอน ในดานตางๆ เชน ความสนใจในการเรียน การซักถาม  

- ความสม่ำเสมอในการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา       

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

- ผลสำเร็จตามดัชนีชี้วัดโครงการ    
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- จากแบบสอบถามออนไลน         

- จากการสังเกตโดยอาจารยผูสอน         

- การเขาชัน้เรียนของนักศึกษา         

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

- ผลสำเร็จตามดัชนีชี้วัดโครงการ  

- คุณภาพงานที่มอบหมาย  

3. วิธีการปรับปรุงการสอน 

- อาจารยผูสอนมีการศึกษาความรูใหมที่สอดคลองกับการเรียนการสอนและทันตอเหตุการณ  

- นำผลการประเมินจากขอ 2 มาปรับปรุงขอบกพรอง หรือปรับเปลีย่นรูปแบบใหเขากับผูเรียน  

- การประชุมคณะกรรมการกลุมรายวิชาฯเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชาอยางสม่ำเสมอ  

- ทำเอกสารประกอบการสอนที่เปนเนื้อหาเพิ่มเติมจาก Power point เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาที่

เรียนมากขึน้ 

- ปรับปรุงวิธีการสอนใหสอดคลองกับยุคปจจุบัน 

- ปรับการสอนอยางหลากหลายในลักษณะ Hybrid    

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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มคอ.3 

อธิบายกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน 

ทวนสอบจากคะแนนสอบ วิธีการใหคะแนน และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการระบบ

อาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาผลการสอบ ผล

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผลการประเมินการสอน เพื่อนำมาวางแผนในการปรับปรุงคุณภาพการสอนใน

ปตอไป  

       
  

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชา 

 

  

    (รองศาสตราจารย ดร. บังอร ฉางทรัพย) 

วันที่รายงาน 1  สิงหาคม 2564 
 

 

   ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  

 

                                                                                       
                    (รองศาสตราจารย ดร. บังอร ฉางทรัพย)                 (อาจารย ระพีพันธุ  ศิริเดช) 

 

 

                                                                                                      
                        (อาจารยภาสินี  สงวนสิทธิ ์)                              (อาจารยศรมน  สุทิน ) 

 

     

                                                                      
                        (ผูชวยศาสตราจารยเมตตา โพธิ์กลิ่น) 

 

วนัที่รายงาน 1 สิงหาคม 2564 

 

  


