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SCBT 310 Animal Cell Technology    2(2-0-4)       

Course Goals 

เพือ่นักศกึษามพีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ ในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัวเ์บือ้งตน้ และมองเห็น

ภาพรวมของการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัวซ์ ึง่เป็นสาขาหนึง่ของเทคโนโลยชีวีภาพทีเ่ริม่มบีทบาทในการวจัิยและ

อตุสาหกรรมในปัจจบุนั 

Course Objectives 

นักศกึษาจ าเป็นตอ้งเขา้ใจพืน้ฐานขององคป์ระกอบของเซลล ์และลักษณะเฉพาะของเซลลส์ตัว ์ทีเ่หมอืนหรอื

แตกตา่งจากเซลลส์ิง่มชีวีติประเภทอืน่ๆ รวมถงึลักษณะเฉพาะและความแตกตา่งของเซลลส์ตัวป์ระเภทตา่งๆ 

สภาวะทีเ่หมาะสมส าหรับการเลีย้งและการน าเซลลส์ตัวห์รอืผลติภณัฑจ์ากเซลลส์ตัว ์ไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิการ

วจัิยและอตุสาหกรรม นอกจากนีย้งัครอบคลมุไปถงึเทคนคิการเลีย้งเซลลส์ตัวใ์นสภาวะปลอดเชือ้ อปุกรณ์ และ

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งตอ่งานวจัิยดา้นเซลลส์ตัว ์และจรยิธรรมในการใชเ้ซลลส์ตัวแ์ละเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมในการ

ออกแบบการทดลองเพือ่ตอบค าถามทีต่อ้งการ 

CLOs 

1. จ าแนกและเปรยีบเทยีบความแตกตา่งในทางชวีวทิยาของเซลลส์ตัวช์นดิตา่งๆ และบง่ชีล้กัษณะจ าเพาะ

ของเซลลส์ตัวไ์ด ้

2. อธบิายหลักการ ขัน้ตอน และวเิคราะหข์อ้ควรระวังตา่งๆ ในการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์การเก็บรักษาเซลล ์

และการน าเซลลท์ีเ่ก็บรักษาไวอ้อกมาใชง้านได ้

3. [3.1]ระบสุภาวะทีเ่หมาะสม สารอาหารทีเ่ป็นองคป์ระกอบของอาหารเลีย้งเซลล ์และอปุกรณ์ทีส่ าคญัใน

การเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์รวมทัง้ [3.2]ออกแบบแผนผังของหอ้งปฏบิตักิารทีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งเซลล์

สตัวไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

4. อธบิายและประมวลความรูท้างดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิชน่ Immunology, Microscopy, Nanotechnology, 

Genetic engineering, Protein engineering, Stem cell Technology และเชือ่มโยงกบัความรูท้างดา้น

การเพาะเลีย้งและใชป้ระโยชนจ์ากเซลลส์ตัวไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. วเิคราะหปั์จจัยทีค่วรพจิารณาในการประยกุตใ์ชเ้ซลลส์ตัวใ์นการผลติสารทีต่อ้งการในระดับอตุสาหกรรม 

6. เขา้ใจถงึหลักการของจรยิธรรมของการใชเ้ซลลส์ตัว ์และเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีในการใชเ้ซลลส์ตัวแ์ละ

สตัวท์ดลอง เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นงานทีเ่กีย่วขอ้งได ้

7. น าเสนอความรูแ้ละขอ้มลูทีไ่ดส้งัเคราะหม์าแลว้ และสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และบรหิารเวลาใน

การน าเสนอไดต้ามก าหนด 
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SCBT 310 Animal Cell Technology    2(2-0-4) 

Course Goals 

จัดการศกึษาเพือ่ใหผู้เ้รยีนมพีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจในงานและขอ้ก าหนด/จรยิธรรม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

เพาะเลีย้งเซลลส์ตัวเ์บือ้งตน้ และมองเห็นภาพรวมของการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัวซ์ ึง่เป็นสาขาหนึง่ของ

เทคโนโลยชีวีภาพ  เพือ่ประยกุตใ์นการวจิัยและอตุสาหกรรม 

Course Objectives   

จัดการศกึษาเพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถ ดังนี ้

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ  

 องคป์ระกอบของเซลล ์และลักษณะเฉพาะของเซลลส์ตัว ์ 

 การเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์การน าเซลลส์ตัว ์หรอืผลติภณัฑจ์ากสตัวไ์ปใชป้ระโยชนใ์นการทดลอง การ

วจิัยหรอือตุสาหกรรม 

 เทคนคิการเลีย้งเซลลส์ตัว ์อปุกรณ์ และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งตอ่งานวจัิยดา้นเซลลส์ตัว ์

 หลกัการของการใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์  

2. ประยกุตค์วามรูท้ีไ่ดเ้พือ่ใชเ้ซลลส์ตัวใ์หเ้ป็นประโยชนท์างวชิาการ 

3. มจีรยิธรรมในการใชเ้ซลลส์ตัวเ์พือ่ประโยชนท์างวชิาการและอตุสาหกรรม 

4. มทีักษะในการสือ่สารและการมสีว่นรว่มในการท างานกบักลุม่ 

CLOs 

เมือ่ส ิน้สดุการเรยีนการสอนในรายวชิา นักศกึษาจะสามารถ 

1. อธบิายหลักการ ขัน้ตอน และวเิคราะหข์อ้ควรระวังตา่งๆ ในการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์การเก็บรักษา

เซลล ์และการน าเซลลท์ีเ่กบ็รักษาไวอ้อกมาใชง้านได ้ 

2. ประยกุตค์วามรูเ้รือ่งองคป์ระกอบของเซลล ์ลักษณะเฉพาะของเซลลส์ตัว ์และศาสตรอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ Immunology, Microscopy, Nanotechnology, Genetic engineering, Protein 

engineering, Stem cell Technology ในการวางแผนเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการ

ทดลอง การวจิัย หรอือตุสาหกรรม  

3. เลอืกเทคนคิการเก็บรักษาเซลล ์การเลีย้งเซลลส์ตัว ์อปุกรณ์ และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งตอ่งานวจัิย

ดา้นเซลลส์ตัว ์ บนพืน้ฐานของวชิาการทีท่ันสมยั 

4. ออกแบบการใชเ้ซลลส์ตัวเ์พือ่การทดลอง ไดเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค ์และค านงึถงึจรยิธรรมในการ

ใชเ้ซลลส์ตัว ์

5. อภปิราย น าเสนอความรูแ้ละขอ้มลูทีไ่ดส้งัเคราะหม์าแลว้กบักลุม่ไดต้รงประเด็นและถกูตอ้งตามหลัก

วชิา    
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 A B 

Course 

Goals 

เพือ่นักศกึษามพีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ ในงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัวเ์บือ้งตน้ และมองเห็นภาพรวม

ของการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัวซ์ ึง่เป็นสาขาหนึง่ของ

เทคโนโลยชีวีภาพทีเ่ริม่มบีทบาทในการวจัิยและอตุสาหกรรม

ในปัจจุบนั 

จัดการศกึษาเพือ่ใหผู้เ้รยีนมพีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจใน

งานและขอ้ก าหนด/จรยิธรรม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

เพาะเลีย้งเซลลส์ตัวเ์บือ้งตน้ และมองเห็นภาพรวมของ

การเพาะเลีย้งเซลลส์ตัวซ์ ึง่เป็นสาขาหนึง่ของ

เทคโนโลยชีวีภาพ  เพือ่ประยุกตใ์นการวจิัยและ

อตุสาหกรรม 

Course 

Obj 

นักศกึษาจ าเป็นตอ้งเขา้ใจพืน้ฐานขององคป์ระกอบของเซลล ์

และลักษณะเฉพาะของเซลลส์ตัว ์ทีเ่หมอืนหรอืแตกตา่งจาก

เซลลส์ิง่มชีวีติประเภทอืน่ๆ รวมถงึลกัษณะเฉพาะและความ

แตกตา่งของเซลลส์ตัวป์ระเภทตา่งๆ สภาวะทีเ่หมาะสม

ส าหรับการเลีย้งและการน าเซลลส์ตัวห์รอืผลติภัณฑจ์าก

เซลลส์ตัว ์ไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิการวจัิยและอตุสาหกรรม 

นอกจากนีย้ังครอบคลมุไปถงึเทคนคิการเลีย้งเซลลส์ตัวใ์น

สภาวะปลอดเชือ้ อปุกรณ์ และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งตอ่

งานวจัิยดา้นเซลลส์ตัว ์และจรยิธรรมในการใชเ้ซลลส์ตัวแ์ละ

เลอืกวธิทีีเ่หมาะสมในการออกแบบการทดลองเพือ่ตอบ

ค าถามทีต่อ้งการ 

จัดการศกึษาเพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถ ดงันี ้

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ  

 องคป์ระกอบของเซลล ์และลักษณะเฉพาะของเซลล์

สตัว ์ 
 การเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์การน าเซลลส์ตัว ์หรอื

ผลติภัณฑจ์ากสตัวไ์ปใชป้ระโยชนใ์นการทดลอง 

การวจิัยหรอือตุสาหกรรม 
 เทคนคิการเลีย้งเซลลส์ตัว ์อปุกรณ์ และเทคโนโลยทีี่

เกีย่วขอ้งตอ่งานวจิัยดา้นเซลลส์ตัว ์

 หลกัการของการใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์    

2. ประยกุตค์วามรูท้ีไ่ดเ้พือ่ใชเ้ซลลส์ตัวใ์หเ้ป็นประโยชน์

ทางวชิาการ 

3. มจีรยิธรรมในการใชเ้ซลลส์ตัวเ์พือ่ประโยชน์ทาง

วชิาการและอตุสาหกรรม 

4. จะมมีติขิอง Interpersonal ไหม ??   PLO 7 เดมิ 

(Course contribution to PLOs: Program-level Los) 

[ พจิารณา Communication & Collaboration] 

CLOs 1. จ าแนกและเปรยีบเทยีบความแตกตา่งในทางชวีวทิยาของ

เซลลส์ตัวช์นดิตา่งๆ และบง่ชีล้ักษณะจ าเพาะของเซลล์

สตัวไ์ด ้

2. อธบิายหลกัการ ขัน้ตอน และวเิคราะหข์อ้ควรระวงัตา่งๆ ใน

การเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์การเก็บรักษาเซลล ์และการน า

เซลลท์ีเ่ก็บรักษาไวอ้อกมาใชง้านได ้

3. [3.1]ระบสุภาวะทีเ่หมาะสม สารอาหารทีเ่ป็นองคป์ระกอบ

ของอาหารเลีย้งเซลล ์และอปุกรณ์ทีส่ าคัญในการ

เพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์รวมทัง้ [3.2]ออกแบบแผนผังของ

หอ้งปฏบิตักิารทีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัวไ์ดอ้ย่าง

ถกูตอ้งเหมาะสม 

4. อธบิายและประมวลความรูท้างดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิชน่ 

Immunology, Microscopy, Nanotechnology, Genetic 

engineering, Protein engineering, Stem cell 

Technology และเชือ่มโยงกับความรูท้างดา้นการ

เพาะเลีย้งและใชป้ระโยชนจ์ากเซลลส์ตัวไ์ดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

5. วเิคราะหปั์จจัยทีค่วรพจิารณาในการประยกุตใ์ชเ้ซลลส์ตัว์

ในการผลติสารทีต่อ้งการในระดบัอตุสาหกรรม 

6. เขา้ใจถงึหลักการของจรยิธรรมของการใชเ้ซลลส์ตัว ์และ

เปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีในการใชเ้ซลลส์ตัวแ์ละ

สตัวท์ดลอง เพือ่ประยุกตใ์ชใ้นงานทีเ่กีย่วขอ้งได ้

7. น าเสนอความรูแ้ละขอ้มลูทีไ่ดส้งัเคราะหม์าแลว้ และ

สือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และบรหิารเวลาในการ

น าเสนอไดต้ามก าหนด 

เมือ่ส ิน้สดุการเรยีนการสอนในรายวชิา นักศกึษาจะ

สามารถ 

1. อธบิายหลกัการ ขัน้ตอน และวเิคราะหข์อ้ควรระวงั

ตา่งๆ ในการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์การเก็บรักษาเซลล ์

และการน าเซลลท์ีเ่ก็บรักษาไวอ้อกมาใชง้านได ้ 

2. ประยกุตค์วามรูเ้รือ่งองคป์ระกอบของเซลล ์

ลกัษณะเฉพาะของเซลลส์ตัว ์และศาสตรอ์ืน่ที่

เกีย่วขอ้ง เชน่ Immunology, Microscopy, 

Nanotechnology, Genetic engineering, Protein 

engineering, Stem cell Technology ในการวางแผน

เพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการทดลอง 

การวจิัย หรอือตุสาหกรรม 

3. เลอืกเทคนคิการเก็บรักษาเซลล ์การเลีย้งเซลลส์ตัว ์

อปุกรณ์ และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งตอ่งานวจิัยดา้น

เซลลส์ตัว ์ บนพืน้ฐานของวชิาการทีท่นัสมัย  

4. ออกแบบการใชเ้ซลลส์ตัวเ์พือ่การทดลอง ไดเ้หมาะสม

กบัวตัถปุระสงค ์และค านงึถงึจรยิธรรมในการใชเ้ซลล์

สตัว ์ 

5. อภปิราย น าเสนอความรูแ้ละขอ้มลูทีไ่ดส้งัเคราะห์

มาแลว้กับกลุม่ไดต้รงประเด็นและถกูตอ้งตามหลกัวชิา  

 

 


