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

 ตน้ฉบบั R&R 

Course 

Goal 

เพือ่นักศกึษามพีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ ในงานที่

เกีย่วขอ้งกับการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัวเ์บือ้งตน้ และ
มองเห็นภาพรวมของการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัวซ์ ึง่

เป็นสาขาหนึง่ของเทคโนโลยชีวีภาพทีเ่ริม่มบีทบาท
ในการวจิัยและอตุสาหกรรมในปัจจุบนั 

นักศกึษามพีืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจในงานและขอ้ก ำหนด/

จรยิธรรม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัวเ์บือ้งตน้ และ
มองเห็นภาพรวมของการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัวซ์ ึง่เป็นสาขาหนึง่

ของเทคโนโลยชีวีภาพทีเ่ริม่มบีทบาท เพือ่ประยุกต ์ในการวจิัย
และอตุสาหกรรมในปัจจบุนั 
[จาก Goal  Course description – focus ที ่Concept] 

Course 

Obj 

นักศกึษาจ าเป็นตอ้งเขำ้ใจพืน้ฐานขององคป์ระกอบ

ของเซลล ์และลกัษณะเฉพาะของเซลลส์ตัว ์ที่
เหมอืนหรอืแตกตา่งจากเซลลส์ิง่มชีวีติประเภทอืน่ๆ 

รวมถงึลกัษณะเฉพาะและความแตกตา่งของเซลล์
สตัวป์ระเภทตา่งๆ สภาวะทีเ่หมาะสมส าหรับการ

เลีย้งและการน าเซลลส์ตัวห์รอืผลติภัณฑจ์ากเซลล์

สตัว ์ไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิการวจิัยและอตุสาหกรรม 
นอกจากนีย้ังครอบคลมุไปถงึเทคนคิการเลีย้งเซลล์

สตัวใ์นสภาวะปลอดเชือ้ อปุกรณ์ และเทคโนโลยทีี่
เกีย่วขอ้งตอ่งานวจัิยดา้นเซลลส์ตัว ์และจรยิธรรมใน

การใชเ้ซลลส์ตัวแ์ละเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมในการ

ออกแบบการทดลองเพือ่ตอบค าถามทีต่อ้งการ 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ  

 องคป์ระกอบของเซลล ์และลักษณะเฉพาะของเซลล์

สตัว ์ 
 การเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์การน าเซลลส์ตัว ์หรอื

ผลติภัณฑจ์ากสตัวไ์ปใชป้ระโยชนใ์นการทดลอง การ

วจิัยหรอือตุสาหกรรม 
 เทคนคิการเลีย้งเซลลส์ตัว ์อปุกรณ์ และเทคโนโลยทีี่

เกีย่วขอ้งตอ่งานวจัิยดา้นเซลลส์ตัว ์

 หลกัการของการใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์   

2. ประยกุตค์วามรูท้ีไ่ดเ้พือ่ใชเ้ซลลส์ตัวใ์หเ้ป็นประโยชน์ทาง

วชิาการ 
3. มจีรยิธรรมในการใชเ้ซลลส์ตัวเ์พือ่ประโยชน์ทางวชิาการและ

อตุสาหกรรม 
4. จะมมีติขิอง Interpersonal ไหม ??  PLO 7 เดมิ 

[ Course contribution to PLOs: Program-level LOs] 

[ Communication & Collaboration] 

CLOs 1. จ าแนกและเปรยีบเทยีบความแตกตา่งในทาง
ชวีวทิยาของเซลลส์ตัวช์นดิตา่งๆ และบง่ชีล้กัษณะ

จ าเพาะของเซลลส์ตัวไ์ด ้
2. อธบิายหลกัการ ขัน้ตอน และวเิคราะหข์อ้ควร

ระวงัตา่งๆ ในการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์การเก็บรักษา

เซลล ์และการน าเซลลท์ีเ่ก็บรักษาไวอ้อกมาใชง้าน
ได ้

3. [3.1]ระบสุภาวะทีเ่หมาะสม สารอาหารทีเ่ป็น
องคป์ระกอบของอาหารเลีย้งเซลล ์และอปุกรณ์ที่

ส าคัญในการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์รวมทัง้

[3.2]ออกแบบแผนผังของหอ้งปฏบิตักิารทีใ่ชใ้นการ
เพาะเลีย้งเซลลส์ตัวไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

4. อธบิายและประมวลความรูท้างดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง 
อาทเิชน่ Immunology, Microscopy, 

Nanotechnology, Genetic engineering, Protein 
engineering, Stem cell Technology และ

เชือ่มโยงกับความรูท้างดา้นการเพาะเลีย้งและใช ้

ประโยชนจ์ากเซลลส์ตัวไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 
5. วเิคราะหปั์จจัยทีค่วรพจิารณาในการประยกุต ์ใช ้

เซลลส์ตัวใ์นการผลติสารทีต่อ้งการในระดับ
อตุสาหกรรม 

6. เขา้ใจถงึหลักการของจรยิธรรมของการใชเ้ซลล์

สตัว ์และเปรัยบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีในการใชเ้ซลล์
สตัวแ์ละสตัวท์ดลอง เพือ่ประยุกตใ์ชใ้นงานที่

เกีย่วขอ้งได ้
7. น าเสนอความรูแ้ละขอ้มลูทีไ่ดส้งัเคราะหม์าแลว้ 

และสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และบรหิารเวลา
ในการน าเสนอไดต้ามก าหนด 

1. อธบิายหลกัการ ขัน้ตอน และวเิคราะหข์อ้ควร
ระวงัตา่งๆ ในการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์การเก็บ

รักษาเซลล ์และการน าเซลลท์ีเ่ก็บรักษาไว ้
ออกมาใชง้านได ้      [CLO เดมิ 2] 

2= 15% 

10% 

2. ประยกุตค์วามรูเ้รือ่งองคป์ระกอบของเซลล ์
ลกัษณะเฉพาะของเซลลส์ตัว ์และศาสตรอ์ืน่ที่

เกีย่วขอ้ง เชน่ Immunology, Microscopy, 

Nanotechnology, Genetic engineering, 
Protein engineering, Stem cell Technology 

ในการวางแผนเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์เพือ่ใช ้

ประโยชนใ์นการทดลอง การวจิัยหรอื

อตุสาหกรรม   [CLO เดมิ 1, 4, 5]  

10+25+
10= 

45% 

?ทบทวน 
นน.ไหม 

3. เลอืกเทคนคิการเก็บรักษาเซลล ์การเลีย้งเซลล์

สตัว ์อปุกรณ์ และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งตอ่
งานวจัิยดา้นเซลลส์ตัว ์ บนพืน้ฐานของวชิาการ

ทีท่นัสมัย [CLO เดมิ 2, 3.1] 

5 +  5  

= 10% 

3= 15 

4. ออกแบบการใชเ้ซลลส์ตัวเ์พือ่การทดลอง ได ้

เหมาะสมกับวัตถปุระสงค ์และค านงึถงึจรยิธรรม

ในการใชเ้ซลลส์ตัว ์ [CLO เดมิ 3.2 + 6] 

3= 15 

10+5 

= 15% 

5. อภปิราย น าเสนอความรูแ้ละขอ้มลูทีไ่ด ้

สงัเคราะหม์าแลว้กับกลุม่ไดต้รงประเด็นและ
ถกูตอ้งตามหลักวชิา [CLO เดมิ 7]  

20% 

Assessment ในหมวด 5 เดมิ: ประเมนิการมี

สว่นร่วมในชัน้เรยีน ทกุ CLO รวม = 12%  
 ??? ไมม่ ีCLO ใด ตอ้งการเรือ่งกำรมสีว่นรว่ม 

[Communication: ok; Collaboration ?] 

 

 


