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รายละเอียดของรายวิชา เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา 

มคอ.3 

ภาควิชา หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

อช  611 เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2(1-3-2) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาอณชีูววิทยา 

 ประเภทรายวิชา  วิชาเลือก 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา 

รศ. ดร. ภนารี บุษราคัมตระกูล 

รศ. ดร. วิภาวี อนุพันธพิ์ศิษฐ์ 

 

อาจารยผู์ส้อน 

ลําดบัที ่ รายชื่อ สงักดัภาควิชา 

1.  รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ ชีวเคมี 

2.  รศ.ดร.วาสนา สขุุมศิริชาติ ชีวเคมี 

3.  รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสนิ ชีวเคมี 

4.  รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธพิ์ศิษฐ์ กายวิภาคศาสตร์ 

5.  รศ.ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล สรีรวิทยา 
6.  อ.ดร.อรรถบุญญ์ วัฒน์ธรรมวุธ กายวิภาคศาสตร์ 

7.  อ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ จุลชีววิทยา 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :  

ภาคการศึกษาที่ 1 นิสติหลักสตูรบัณฑติวิทยาลัย ปีที่ 1 

 
6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 602 ช้ัน 6 ตึก 15 คณะแพทยศาสตร์ 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

      4 มีนาคม 2556 

 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือให้นิสติทราบเทคนิครวมทั้งสามารถสกดัดีเอน็เอ และ อาร์เอน็เอ 

2. เพ่ือให้นิสติทราบเทคนิครวมทั้งสามารถทาํการโคลนน่ิง การตัดต่อยีน 

3. เพ่ือให้นิสติทราบเทคนิครวมทั้งสามารถวิเคราะห์ดีเอน็เอ อาร์เอน็เอ 

4. เพ่ือให้นิสติทราบเทคนิครวมทั้งสามารถทาํปฏกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส  

5. เพ่ือให้นิสติทราบเทคนิครวมทั้งสามารถทาํการแยกและวิเคราะห์โปรตีน 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเทคนิคทางอณชีูววิทยา ที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน การแยกสกดัดีเอน็เอ และ อาร์เอน็เอ 

การโคลนน่ิง การตัดต่อยีน การวิเคราะห์ดีเอน็เอ อาร์เอน็เอ เทคนิคปฏกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส 

เทคนิคการแยกและวิเคราะห์โปรตีน 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

     บรรยาย     10 ช่ัวโมง 

 ปฏบัิติการ  30 ช่ัวโมง  
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง  

 

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

อช  611 อช  611 อช 611 เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา  ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

นิสติสามารถนัดเวลาขอเข้าพบอาจารย์ได้ ตามวันเวลาที่สะดวกทั้งสองฝ่าย 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(การตรงต่อเวลา,การมีวินัยในการ

เรียน) 

 

2.  มีความซ่ือสตัย์ในการสอบ 

 

- มีการสอนสอดแทรกในรายวิชา

ในการปลูกฝังหลักคุณธรรม

จริยธรรมให้แกนิ่สติ 

 

- ปลูกฝังค่านิยมและปลูกจิตสาํนึก 
   ความซ่ือสตัย์ให้แกน่ ิสติ 

- สงัเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออก และการตั้งใจเรียน

ในช้ันเรียน  
- ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลา  
- สงัเกตจากพฤติกรรมการสอบ 

2. ความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. มีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาและ

ทฤษฎีที่สาํคัญของวิชา 

 

2. สามารถนาํความรู้มาประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

เพ่ิมเติม 

กาํหนดเน้ือหาสาระที่สาํคัญ ใน

รูปแบบ : 
- การบรรยาย  

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

  

   - ประเมินผลสมัฤทธิ์การ 
  เรียนของนิสติในรูปแบบ    
  การสอบ 
   - ประเมินผลจากการสงัเกต

การมีสว่นร่วมและความสนใจ

ในการเรียน 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. สามารถนาํความรู้ทางด้านทฤษฎี

มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหารวมทั้งสามารถ

แสวงหาความรู้และทกัษะเพ่ือ

พัฒนาตนเอง 

 

- สอนให้นิสติรู้จักคิดวิเคราะห์

บูรณาการความรู้ต่างๆ และ

สามารถประยุกตใ์ช้ทฤษฎีความรู้

ในการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาที่

อาจารย์ต้ังคาํถาม ถามนิสติในช้ัน

เรียน 

ประเมินผลสมัฤทธิ์การเรียนการ

ของนิสติในการสอบ 

 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้
กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้
1. มีปฏสิมัพันธ ์และมนุษยสมัพันธ์ที่

ดีต่อเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 

 

- สร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่

เอื้อต่อการมีปฏสิมัพันธท์ี่ดีต่อก

กนั 

- ประเมินพฤติกรรมของนิสติ 

ในช้ันเรียน 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโน      โลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. มีทกัษะในการสื่อสารทั้งการพูด  

การฟัง  การแปล และการเขียน   

2. มีทกัษะการใช้สื่อสารสนเทศในการ

สบืค้นข้อมูล 

- ปลูกฝังให้นิสติค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติมจากตาํราต่างประเทศ  
- กระตุ้นให้นิสิตเหน็ความสาํคัญ

ของการใช้สื่อสารสนเทศในการ

สบืค้นข้อมูล 

- ประเมินจากการสอบ  

- ประเมินจากการตอบคาํถาม

และการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายในช้ันเรียน เม่ือ

อาจารย์เรียกถาม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ 

(วนั เดือน ปี) 

หวัขอ้/รายละเอียด 
จํานวนชัว่โมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

สื่อท่ีใช ้ ผูส้อน 

บรรยาย ปฏิบติัการ    

1 

(1 ก.ย. 58) 

เวลา 10.00-12.00 น 

1. Orientattion 2 - - บอก

วัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตาม

เน้ือหา 

- นิสิตซักถาม

และอธบิาย

เพ่ิมเติม 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

รศ.ดร.ภนารี  

บุษราคัมตระกูล 

รศ.ดร.วิภาวี  

อนุพันธพิ์ศิษฐ์ 

 

2 

(8 ก.ย. 58) 

เวลา 08.00-12.00 น 

2. Aseptic technic 1 3 - บอก

วัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตาม

เน้ือหา 

- นิสิตซักถาม

และอธบิาย

เพ่ิมเติม 

- ปฏบัิตกิาร 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

อ.ดร.มาลัย 

ทวีโชติภัทร์ 

3 

(15 ก.ย. 58) 

เวลา08.00-12.00 น 

 

3.RNA extraction + 

evaluation  

1 3 - บอก

วัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตาม

เน้ือหา 

- นิสิตซักถาม

และอธบิาย

เพ่ิมเติม 

-ปฏบัิตกิาร 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

 

อ.ดร.อรรถบุญญ์ 

วฒัน์ธรรมวธุ 

 

4 

(22 ก.ย.58) 

เวลา 08.00-12.00 น 

0B4. DNA amplification I 1 3 - บอก

วัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตาม

เน้ือหา 

- นิสิตซักถาม

และอธบิาย

เพ่ิมเติม 

- ปฏบัิตกิาร 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

 

รศ.ดร.โกสุม  

จันทร์ศริิ 
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สปัดาหท่ี์ 

(วนั เดือน ปี) หวัขอ้/รายละเอียด 
จํานวนชัว่โมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

สื่อท่ีใช ้ ผูส้อน 

บรรยาย ปฏิบติัการ 

 

5 

(29 ก.ย.58) 

เวลา 08.00-12.00 น 

5. DNA amplification II 
 

 

1 

 

3 

 

- บอก

วัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตาม

เน้ือหา 

- นิสิตซักถาม

และอธบิาย

เพ่ิมเติม 

- ปฏบัิตกิาร 

 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

 

รศ.ดร.โกสุม  

จันทร์ศริิ 

 

 

 

 

 

 

6 

(6 ต.ค.58) 

เวลา 08.00-12.00 น  

6. Clone selection 1 3 - บอก

วัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- นิสิตซักถาม

และอธบิาย

เพ่ิมเติม 

- ปฏบัิตกิาร  

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

อ.ดร.สพัุตรา  

อารีกจิ 

 

7 

(13 ต.ค.58) 

เวลา 08.00-12.00 น 

7. Subcloning  1 3 - บอก

วัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- นิสิตซักถาม

และอธบิาย

เพ่ิมเติม 

- ปฏบัิตกิาร 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

อ.ดร.สพัุตรา  

อารีกจิ 

 

 

 

 

8 

(20 ต.ค.58) 

เวลา 08.00-12.00 น 

SDL      

9 

(27 ต.ค.58) 

เวลา 08.00-12.00 น 

9. Expression in 

mammalian cell line  

1 3 - บอก

วัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตาม

เน้ือหา 

- นิสิตซักถาม

อธบิายเพ่ิมเติม 

- ปฏบัิตกิาร 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

 

 

 

 

รศ.ดร.รมิดา 

วัฒนโภคาสิน 

 

 

10 

(3 พ.ย.58) 

เวลา 08.00-12.00 น 

10. Protein extraction    

      from cell line 

1 3 - บอก

วัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยาย 

- นิสิตซักถาม

และอธบิาย 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

 

รศ.ดร.รมิดา 

วัฒนโภคาสิน 
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สปัดาหท่ี์ 

(วนั เดือน ปี) หวัขอ้/รายละเอียด 

จํานวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

สื่อท่ีใช ้ ผูส้อน 

บรรยาย ปฏิบติัการ 

11 

(10 พ.ย.58) 

เวลา 08.00-12.00 น 

11. Western blotting  1 3 - บอก

วัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตาม

เน้ือหา 

- นิสิตซักถาม

และอธบิาย

เพ่ิมเติม 

-ปฏบัิตกิาร 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

 

รศ.ดร.รมิดา 

วัฒนโภคาสิน 

12 

(17 พ.ย.58) 

เวลา 08.00-12.00 น 

12. Westing blotting 

evaluation 

1 3 - บอก

วัตถุประสงค์

และเน้ือหา 

- บรรยายตาม

เน้ือหา 

- นิสิตซักถาม

และอธบิาย

เพ่ิมเติม 

-ปฏบัิตกิาร 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

 

รศ.ดร.รมิดา 

วัฒนโภคาสิน 

13.  

(24 พ.ย.58) 

เวลา 08.00-12.00 น 

13. Expression in yeast 1 3 -นิสิตศึกษา

ค้นคว้าเพ่ิมเติม

ด้วยตนเอง 

-สามารถ

ปรึกษาเพ่ิมเติม

กบัอาจารย์

ผู้สอนได้ 

- ปฏบัิตกิาร 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

 

รศ.ดร.วาสนา  

สุขุมศิริชาติ 

14 

(1 ธ.ค.58) 

เวลา 08.00-12.00 น 

14. Single Nucleotide   

     Polymorphism    

     Analysis 

1 3 -นิสิตศึกษา

ค้นคว้าเพ่ิมเติม

ด้วยตนเอง 

-สามารถ

ปรึกษาเพ่ิมเติม

กบัอาจารย์

ผู้สอนได้ 

- ปฏบัิตกิาร 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

 

รศ.ดร.วาสนา  

สุขุมศิริชาติ 

15. 

 (8 ธ.ค.58) 

เวลา 08.00-12.00 น 

 

15. Presentation +   

evaluation  

1 3 -นิสิตศึกษา

ค้นคว้าเพ่ิมเติม

ด้วยตนเอง 

-สามารถ

ปรึกษาเพ่ิมเติม

กบัอาจารย์

ผู้สอนได้ 

- ปฏบัิตกิาร 

- Power 

point 

- เอกสาร

ประกอบคาํ

สอน 

 

รศ.ดร.ภนารี  

บุษราคัมตระกูล 

รศ.ดร.วิภาวี  

อนุพันธพิ์ศิษฐ์ 

รศ.ดร.วาสนา  

สุขุมศิริชาติ 
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แผนการสอน 

 
รายวิชา  เทคนิคการวิจัยทางอณชีูววิทยา (MO 611) 

  สาํหรับนิสติบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2558 

หวัขอ้ Aseptic technique 

เวลาทีส่อน 4 ช่ัวโมง 

ผูส้อน  ผศ. ดร. มาลัย ทวีโชติภัทร์  

วตัถุประสงค ์ เพ่ือให้นิสติ 

 1. เข้าใจความหมายและหลักการของเทคนิคปราศจากเช้ือ (Aseptic technique) 

    2. ฝึกทกัษะของเทคนิคปราศจากเช้ือ 

  3. สามารถใช้เทคนิคปราศจากเช้ือในการแยกเช้ือแบคทเีรีย คัดเลือกสายพันธุบ์ริสทุธิ์ 

  เพาะเล้ียงเช้ือ เกบ็รักษาเช้ือ และนาํเช้ือที่เกบ็รักษามาเพาะเล้ียงเพ่ือการทดลองได้   

สถานที ่ ห้องปฏบัิติการจุลชีววิทยา ช้ัน 9 

วิธีการสอน บรรยาย ติดตามการทดลองของนิสติ โดยนิสติลงมือปฏบัิติการ วางแผนการทดลอง ทาํ

การทดลองและตดิตามผลการทดลองทุกวันประมาณ 4 วัน อภปิรายผลร่วมกนั ค้นคว้า

ข้อมูลเพ่ิมเติมและทาํรายงาน  

หวัขอ้ย่อยของเนื้ อหา  

 1. หลักการ วิธกีาร และการนาํเทคนิคปราศจากเช้ือ (Aseptic technique) เพ่ือใช้ในการ

    ทดลองทางจุลชีววิทยาและอณชีูววิทยา 

  2. หลักการและวิธกีารแยกเช้ือแบคทเีรีย (Bacterial isolation)  

  3. หลักการและวิธกีารคัดเลือกเช้ือโคโลนีเดี่ยว (Selection of single pure colony) 

  4. หลักการและวิธกีารเพาะเล้ียงเช้ือแบคทเีรีย 

  5. หลักการและวิธกีารเกบ็รักษาเช้ือแบคทเีรีย 

  6. หลักการและวิธกีารนาํเช้ือที่เกบ็รักษาที่อุณหภมิู -80 องศาเซลเซียสมาเพาะเล้ียง 

สือ่และอุปกรณที์ใ่ชป้ระกอบการสอน 

  เอกสารประกอบการสอน วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ที่ใช้ในห้องปฏบัิติการ 

วิธีการวดัและประเมินผล   

ประเมินผลเป็นรายบุคคล จากความเอาใจใส่ การทาํปฏบัิติการ การติดตามผลและการ 

วางแผนการทดลอง การอภิปรายผล การตอบคาํถามจากการมอบหมายให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม และการ

รายงานผลการทดลอง 

 

เอกสารอา้งอิง  

1. Forbes BA, Sahm DF, and Weissfeld AS. Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology. 12th

2. Murray  PR, et al.  Manual of clinical microbiology. 8th ed., ASM press, 2003. 

 

ed. St. Louis:Mosby Elsevier, 2007. 
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แผนการสอน 

 

รายวิชา   เทคนิคการวิจัยทางอณชีูววิทยา (MO 611) 

   สาํหรับนิสติบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2558 

หวัขอ้                       RNA Preparation and Evaluation 

เวลาทีส่อน           4 ช่ัวโมง 

ชื่อผูส้อน                   อ.ดร.อรรถบุญญ์ วัฒน์ธรรมาวุธ 

วตัถุประสงค ์    เพ่ือให้นิสติสามารถ 

1. รู้ถึงหลักการของกรรมวิธกีารสกดั RNA จากลักษณะเฉพาะของกรดนิวเคอคิ 

2. รู้ถงึรกรรมวิธต่ีางๆ ในการสกดั RNAโดยเฉพาะกรรมวิธรูีปแบบใหม่ๆ ข้อได้เปรียบและ

ข้อจาํกดัของแต่และกรรมวิธี 

3. รู้ถึงหลักการของการประเมินปริมาณและคุณภาพของตัวอย่าง RNA  

4. เข้าใจถึงวิธกีารออกแบบการวิจัยโดยการเลือกเทคนิคเตรียม RNA ให้เหมาะสมตามความจาํ

เป็น   

เนื้ อหาหวัขอ้ 

 1.      General background:  

  Unique characteristics of nucleic acids applicable to RNA preparation 

  Principles of different methods for RNA extraction 

  Principles of different methods for evaluation of RNA purity and quantity 

  Downstream applications for RNA samples of varying purity 

 2.      Protocol for RNA preparation and evaluation 

สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้      

 1.      บรรยาย: Powerpoint, เอกสารประกอบการสอน 

 2.      ปฏบัิติการ: high speed centrifuge, electrophoretic apparatus, spectrofluorometer 

(Nanodrop/microplate reader/cuvette reader), micropipettes and PCR grade tips, plastic ware 

(eppendorf tubes, cuvettes, 96-well plates), chemicals (RNA isolation 
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reagent/phenol/chloroform/isopropyl alcohol/DEPC water/0.5% agarose in TBE buffer/DNA 

ladder), tissue/blood sample/cell lines, etc.  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

 1.      บอกวัตถุประสงค์และช้ีแจงเน้ือหา                               5 นาท ี

 2.      บรรยายเน้ือหาหัวข้อต่างๆ                                      50 นาท ี

 3.      อภิปราย-นิสติซักถามเพ่ิมเติม                                   5 นาท ี

 4.      ปฏบัิติการ         3 ช่ัวโมง 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ประเมินผลเป็นรายบุคคล จากความเอาใจใส่ การทาํปฏบัิติการ การติดตามผลและการ

วางแผนการทดลอง การอภิปรายผล การตอบคาํถามจากการมอบหมายให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม และการ

รายงานผลการทดลอง 

1.  คะแนนการปฏบัิติการ 

2.  คะแนนรายงานผลปฏบัิติการ 

3.  คะแนนการนาํเสนอผลปฏบัิติการ 

 

เอกสารอา้งอิง 

1. Sambrook, Joseph. Russell, David W. (David William),  3rd ed (2001) Molecular 

cloning : a laboratory manual / Joseph Sambrook, David W. Russell. Ch.7 Extraction, 

purification, and analysis of mRNA from Eukaryotic cells.  

2. Methods in Molecular Biology, Vol. 226: PCR Protocols, Second Edition. 

Edited by: J.M.S Bartlett and D. Stirling. Humana Press Inc., Totowa, J 
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แผนการสอน 

หวัขอ้       DNA Amplification I  

 

รายวิชา      เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา (อช 611)   หน่วยกติ 2 (1-3-2) 
 

ชื่อผูส้อน    รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ 
 

ระยะเวลาในการสอน      4 ช่ัวโมง 
 

วตัถุประสงค ์    เม่ือนิสติจบการศึกษาหัวข้อน้ีแล้วสามารถ 

   เรียนรู้และสามารถดาํเนินการทาํ Polymerase Chain Reaction (PCR) และ Loop 

Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ได้ 
 

เนื้ อหาหวัขอ้ 

1. การเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์การทาํ PCR และ LAMP 

2. ปฏบัิติการ PCR และ Agarose gel electrophoresis  

3. การวิเคราะห์และแปลผล PCR 

4. ปฏบัิติการ LAMP 

3. การวิเคราะห์และแปลผล LAMP 

 

สือ่การสอน       

1. Power point 

2. เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

3. ชุดเคร่ืองมือ PCR และ LAMP 

4. นํา้ยา สารเคมี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้  รวม 4 ช่ัวโมง 

1.  บทนาํและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้                            5  นาท ี

          2. สอนบรรยายเน้ือหาหัวข้อต่าง ๆ    55  นาท ี

          3. ปฏบัิตกิาร                       180  นาท ี
 

การวดัและประเมินผล 

 1.  คะแนนการปฏบัิติการ 

2.  คะแนนรายงานผลปฏบัิติการ 

3.  คะแนนการนาํเสนอผลปฏบัิติการ 
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แผนการสอน 

หวัขอ้         DNA Amplification II  

 

รายวิชา      เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา (อช 611)   หน่วยกติ 2 (1-3-2) 
 

ชื่อผูส้อน    รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ 
 

ระยะเวลาในการสอน      4 ช่ัวโมง 
 

วตัถุประสงค ์    เม่ือนิสติจบการศึกษาหัวข้อน้ีแล้วสามารถ 

   เรียนรู้และสามารถดาํเนินการทาํ Real time PCR  ได้ 
 

เนื้ อหาหวัขอ้ 

1. การเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์การทาํ Real time PCR 

2. ปฏบัิติการ Real time PCR และ Agarose gel electrophoresis  

3. การวิเคราะห์และแปลผล 

 

สือ่การสอน       

1. Power point 

2. เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

3. ชุดเคร่ืองมือ Real time PCR  

4. นํา้ยา สารเคมี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้  รวม 4 ช่ัวโมง 

1.  บทนาํและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้                            5  นาท ี

          2. สอนบรรยายเน้ือหาหัวข้อต่าง ๆ    55  นาท ี

          3. ปฏบัิตกิาร                       180  นาท ี

 

การวดัและประเมินผล 

 1.  คะแนนการปฏบัิติการ 

2.  คะแนนรายงานผลปฏบัิติการ 

3.  คะแนนการนาํเสนอผลปฏบัิติการ 
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แผนการสอน 
 

หวัขอ้         Clone selection 

 

รายวิชา      เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา (อช 611)  หน่วยกติ 2 (1-3-2) 
 

ผูส้อน        ดร.สพัุตรา อารีกจิ 
 

ระยะเวลาในการสอน      4 ช่ัวโมง 
 

วตัถุประสงค ์   เม่ือนิสติจบการศึกษาหัวข้อน้ีแล้วสามารถ 

  เรียนรู้และสามารถดาํเนินการทาํ Cloning และ ทาํ Clone selection ได้ 
 

เนื้ อหาหวัขอ้ 

1. Choice of host organism and cloning vector 

2. Preparation of vector DNA 

3. Preparation of DNA to be cloned 

4. Creation of recombinant DNA 

5. Introduction of recombinant DNA into host organism 

6. Selection of organisms containing recombinant DNA 
 

สือ่การสอน         

1. Power point 

          2. เอกสารประกอบการสอน 

 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้  รวม 4 ช่ัวโมง 

          1. บทนาํและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้                                  5  นาท ี

          2. สอนบรรยายเน้ือหาหัวข้อต่าง ๆ    55  นาท ี

          3. ปฏบัิติการ                                 180  นาท ี
 

การวดัและประเมินผล 

1. คะแนนการปฏบัิติการ 

2. คะแนนรายงานผลปฏบัิติการ 

3. คะแนนการนาํเสนอผลปฏบัิติการ 
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แผนการสอน 

 

หวัขอ้         Subcloning 

 

รายวิชา      เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา (อช 611)   หน่วยกติ 2 (1-3-2) 

 

ชื่อผูส้อน     ดร. สพัุตรา อารีกจิ 

 

ระยะเวลาในการสอน      4 ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค ์    เม่ือนิสติจบการศึกษาหัวข้อน้ีแล้วสามารถ 

  เรียนรู้และสามารถดาํเนินการทาํ Subcloning ได้ 
 

เนื้ อหาหวัขอ้ 

1. Isolation of plasmid DNA 

2. Digestion of the plasmid into discrete fragments with restriction enzymes. 
3. Separation and purification 

4. Ligation of fragments into a new plasmid vector 

5. Transformation 
6. Selection of transformants 

 

สือ่การสอน      1. Power point 

                     2. เอกสารประกอบการสอน 

 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้  รวม 4 ช่ัวโมง 

                     1. บทนาํและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้                                5   นาท ี

                     2. สอนบรรยายเน้ือหาหัวข้อต่าง ๆ           55   นาท ี

                     3. ปฏบัิตกิาร                               180  นาท ี

 

การวดัและประเมินผล 

  1. คะแนนการปฏบัิติการ 

2. คะแนนรายงานผลปฏบัิติการ 

3. คะแนนการนาํเสนอผลปฏบัิติการ 
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แผนการสอน 

 

หวัขอ้        Expression in mammalian cell line 

 

รายวิชา     เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา (อช 611)   หน่วยกติ 2 (1-3-2) 

  

ชื่อผูส้อน    รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสนิ 

 

ระยะเวลาในการสอน      4  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค ์    เม่ือนิสติจบการศึกษาหัวข้อน้ีแล้วสามารถ 

   อธบิายภาพรวมของการแสดงออกของยีนในเซลล์ของสตัวเล้ียงลูกด้วยนํา้นม 

 

เนื้ อหาหวัขอ้ 

1. Transfection system 

2. Transfection method  

 

สือ่การสอน       

1. Power point 

        2. เอกสารประกอบการสอน 

 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้  รวม 4  ช่ัวโมง 

        1. บทนาํและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้                               5 นาท ี                  

2. สอนบรรยายเน้ือหาหัวข้อ          55 นาท ี

3. ให้นิสติแสดงความคิดเหน็และซักถาม                               5  นาท ี

4. ปฏบัิตกิาร         180 นาท ี

 

การวดัและประเมินผล 

1. คะแนนการปฏบัิติการ 

2. คะแนนรายงานผลปฏบัิติการ 

3. คะแนนการนาํเสนอผลปฏบัิติการ 
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แผนการสอน 

หวัขอ้  Protein extraction from cell lines 

รายวิชา  เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา (อช 611)   หน่วยกติ 2 (1-3-2) 

ผูส้อน  รศ.ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสนิ 

 

ระยะเวลาในการสอน      4 ช่ัวโมง   

วตัถุประสงค ์ เม่ือสิ้นสดุการเรียนการสอนนิสติสามารถ  

1. อธบิายการเตรียมโปรตีนจากcell lines 

2. อธบิายหลักการหาความเข้มข้นของโปรตีน 

เนื้ อหา 

 1. Protein extraction from cell lines 

2. Determination of protein concentration 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้   

 1. ฟังบรรยายในห้องบรรยาย  

 2. ค้นคว้าจากตาํราเพ่ิมเติมในห้องสมุด หรือจาก internet  

สือ่และอุปกรณที์ใ่ชใ้นการสอน  

 1.   เอกสารประกอบการบรรยาย 

 2. Powerpoint presentation  

 3. อุปกรณ์การทดลอง 

 

การวัดและประเมินผล 

ในขณะที่ดาํเนินการสอนในช้ันเรียน ผู้สอนจะประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยการซักถาม 

สงัเกตพฤติกรรม ความสนใจ ความกระตือรือร้น การมีส่วนร่วมในการตอบคาํถาม และให้นิสติไปค้นคว้า

เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความรู้ที่แตกฉานมากย่ิงข้ึน  

1. คะแนนการปฏบัิติการ 

2. คะแนนรายงานผลปฏบัิติการ 

3. คะแนนการนาํเสนอผลปฏบัิติการ 

 

เอกสารอา้งอิง 

1. Lodish et al. Molecular Cell Biology 4th edition. 

2. Voet D. and Voet J.G. (2003) Biochemistry. Wiley, John & Sons, Incorporated, USA. 

3. Cooper GM. And Hausman RE.(2007) The Cell. Fourth Edition. ASM Press, USA. 
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4. Alberts A., Johnson A., Lewis J.,Raff M., Roberts K and Walter P  (2008) Molecular Biology 

of the Cell.  Fourth Edition. Garland Science, New York. 

แผนการสอน 

 

หวัขอ้        Western bloting 

 

รายวิชา      เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา (อช 611)   หน่วยกติ 2 (1-3-2) 

 

ชื่อผูส้อน    รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสนิ 

 

ระยะเวลาในการสอน      4  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค ์   เม่ือนิสติจบการศึกษาหัวข้อน้ีแล้วสามารถ 

  อธบิายภาพรวมของการตรวจวัดการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์ของสตัวเล้ียงลูกด้วย

นํา้นมโดย Western blotting 

 

เนื้ อหาหวัขอ้ 

1. Preparation of Protein 

2. SDS-PAGE 

3. Protein transfer 

4. Hybridization of protein targets 

 

สือ่การสอน       

1. Power point 

2. การสาธติ 

 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้  รวม 3  ช่ัวโมง 

        1. บทนาํและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้                               5 นาท ี                  

2. สอนบรรยายเน้ือหาหัวข้อ          55 นาท ี

3. ให้นิสติแสดงความคิดเห็นและซักถาม                               5  นาท ี

4. ปฏบัิตกิาร         180 นาท ี

 

การวดัและประเมินผล 

                1. คะแนนการปฏบัิติการ 

      2. คะแนนรายงานผลปฏบัิติการ 

      3. คะแนนการนาํเสนอผลปฏบัิติการ 
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แผนการสอน 

 

หวัขอ้        Western bloting evaluation 

 

รายวิชา      เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา (อช 611)   หน่วยกติ 2 (1-3-2) 

 

ชื่อผูส้อน    รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสนิ 

 

ระยะเวลาในการสอน      4  ช่ัวโมง 

 

วตัถุประสงค ์    เม่ือนิสติจบการศึกษาหัวข้อน้ีแล้วสามารถ 

   อธบิายภาพรวมของการประเมินผลการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์ของสตัวเล้ียงลูก

ด้วยนมโดย Western blotting 

 

เนื้ อหาหวัขอ้ 

1. Protein detection system 

2. Evaluation of the protein expression 

สือ่การสอน       

1. Power point 

           2. การสาธติ 

 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้  รวม 3  ช่ัวโมง 

        1. บทนาํและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้                               5 นาท ี                  

2. สอนบรรยายเน้ือหาหัวข้อ          55 นาท ี

3. ให้นิสติแสดงความคิดเหน็และซักถาม                               5  นาท ี

4. ปฏบัิตกิาร         180 นาท ี

 

การวดัและประเมินผล 

           1. คะแนนการปฏบัิติการ 

2. คะแนนรายงานผลปฏบัิติการ 

3. คะแนนการนาํเสนอผลปฏบัิติการ 

 

 

 

 



   มคอ. 3 

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 19 

 

แผนการสอน 

 

หวัขอ้เรือ่ง Single Nucleotide Polymorphism (SNP) analysis; high-resolution melting analysis 

รายวิชา  เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา (อช 611)   หน่วยกติ 2 (1-3-2) 

ชือ่ผูส้อน รศ.ดร.วาสนา สขุุมศิริชาติ 

จํานวนชัว่โมง 4  ช่ัวโมง 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือให้นิสติ 

1. ทราบหลักการวิเคราะห์ SNPs 

2. มีทกัษะในการหา SNPs โดยเทคนิค high-resolution melting analysis (HRM) 

3. สามารถนาํเทคนิคน้ีไปใช้ในงานวิจัย 

 

เนื้ อหาหวัขอ้ 

1. การเตรียมช้ินดีเอน็เอที่มีตาํแหน่ง SNPs โดย real-time PCR  

2. การทาํ  high-resolution melting analysis (HRM)  

3. การวิเคราะห์ genotype 

 

สือ่และอุปกรณที์ใ่ช ้  

1. ภาพสไลด์จาก PowerPoint presentation 

2. เอกสารประกอบการสอน (lab direction) 

 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู  ้  

1. บรรยายประกอบรูปภาพ    40  นาท ี

2. ปฏบัิตกิาร                                          200 นาท ี

 

การวดัผลและประเมินผล  

1. คะแนนการปฏบัิติการ 

2. คะแนนรายงานผลปฏบัิติการ 

3. คะแนนการนาํเสนอผลปฏบัิติการ 

 

เอกสารอา้งอิง 

1. Panichareon B, Nakayama K, Iwamoto S, Thurakitwannakarn W, Sukhumsirichart W.  

Association of CTXN3-SLC12A2 polymorphisms and schizophrenia in a Thai 

population. Behav Brain Funct. 2012 May 29;8(1):27. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Association%20of%20CTXN3-SLC12A2%20polymorphisms%20and%20schizophrenia%20in%20a%20Thai%20population�
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2. Panichareon B, Nakayama K, Thurakitwannakarn W, Iwamoto 

 

S, Sukhumsirichart W. 

OPCML gene as a schizophrenia susceptibility in Thai population. J Mol Neurosci 

2012;46(2):373-7. 
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แผนการสอน 

หวัขอ้เรือ่ง  Expression in yeast 

รายวิชา   เทคนิคการทาํวิจัยทางอณชีูววิทยา (อช 611)   หน่วยกติ 2 (1-3-2) 

ชื่อผูส้อน  รศ.ดร.วาสนา สขุุมศิริชาติ 

จํานวนชัว่โมง  4  ช่ัวโมง 

วตัถุประสงค ์  เพ่ือให้นิสติ 

1. ทราบหลักการแสดงออกของยีนในยีสต์ (Pichai pastoris) 

2. มีทกัษะในการทาํการทดลองการแสดงออกของยีนในยีสต์ 

3. สามารถนาํเทคนิคน้ีไปใช้ในงานวิจัย 

 

เนื้ อหาหวัขอ้ 

1. การเตรียมยีนที่ต้องการจะทาํการทดลองการแสดงออก  

2. การเตรียมดีเอน็เอพาหะที่ใช้ในการแสดงออก   

3. การโคลนน่ิง 

4. การแสดงออก ในยีสต ์ 

  

สือ่และอุปกรณที์ใ่ช ้  

1. ภาพสไลด์จากโปรแกรม PowerPoint presentation 

2. เอกสารประกอบการสอน (lab direction) 

 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู  ้  

1. บรรยายประกอบรูปภาพ       40  นาท ี

2. ปฏบัิตกิาร                                    200 นาท ี

 

การวดัผลและประเมินผล  

1. คะแนนการปฏบัิติการ 

2. คะแนนรายงานผลปฏบัิติการ 

3. คะแนนการนาํเสนอผลปฏบัิติการ 

เอกสารอา้งอิง 

1. Deesukon W, Nishimura Y, Sakamoto T, Sukhumsirichart W.  Purification, 

characterization of GH11 endo-β-1,4-xylanase from thermotolerant Streptomyces 

sp. SWU10 and overexpression in Pichia pastoris KM71H. Mol Biotechnol 

2013,54(1):37-46. 

2. Manufactural’s manaul 
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แผนการประเมินผลการเรียนรูร้ายวิชา 

          คะแนนการวดัและประเมินผล  100 %  

    ทาํรายงาน    25  % 

    นาํเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  25  % 

ผลการปฏบัิติการ   50  % 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

- เอกสารคาํสอน และเอกสารคาํบรรยายของอาจารย์ผู้สอนแต่ละทา่น 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

 1. Lodish et al. Molecular Cell Biology 4th edition. 

 2. Voet D. and Voet J.G. (2003) Biochemistry. Wiley, John & Sons, Incorporated, USA. 

 3. Cooper GM. And Hausman RE.(2007) The Cell. Fourth Edition. ASM Press, USA. 

4. Alberts A., Johnson A., Lewis J.,Raff M., Roberts K and Walter P  (2008) Molecular 

Biology of the Cell.  Fourth Edition. Garland Science, New York. 

5. Sambrook, Joseph. Russell, David W. (David William),  3rd ed (2001) Molecular 

cloning : a laboratory manual / Joseph Sambrook, David W. Russell. Ch.11 Preparation of 

cDNA libraries and gene identification. 

6. Forbes BA, Sahm DF, and Weissfeld AS. Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology. 12th

7. Murray  PR, et al.  Manual of clinical microbiology. 8th ed., ASM press, 2003. 

 

ed. St. Louis:Mosby Elsevier, 2007. 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

ดูข้อมูลจากข้อ 2 และข้อมูลแนะนาํเพ่ิมเติมจากอาจารย์ผู้สอน 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

      ให้นิสติประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสติเขียนข้อเสนอแนะได้เตม็ที่

โดยที่นิสติไม่ต้องใส่ช่ือ นามสกุล  

 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกทา่น 

- เปิดโอกาสให้อาจารย์ทา่นอื่นและผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการสงัเกตการณ์บรรยากาศการเรียน

การสอนในห้องเรียน   

    - ผลการสอบของนิสติ  
 
 
3. การปรบัปรุงการสอน 

    - นาํผลการประเมิน, ข้อเสนอแนะจากนิสติ และผลจากการประเมินรายวิชามาพิจารณาและ 

       หาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอน  

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณากล่ันกรองทบทวนข้อสอบ ระหว่างประธานรายวิชาและผู้สอนในแต่ละหัวข้อ ในกรณีที่

ข้อสอบไม่ชัดเจน 

- ทบทวนการตัดเกรดโดยคณะกรรมการบริหารของคณะ 

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

-ผู้สอนมีการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และเน้ือหาใหม่ให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 
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