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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและชือ่รายวิชา    
ภาษาไทย  สพปส ๓๓๑   วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ VSPA 331 Veterinary Immunology 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๒ (๒-๐-๔)       
  (ทฤษฎี ๒ ชม.   ปฏิบัต ิ- ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ  
 
๔.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผูส้อน 

๔.๑  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
   รศ.ดร.น.สพ.วิทวัช  วิริยะรัตน ์(WW) - โทรศัพท์ภายใน ๑๕๐๖ - e-mail:Witthawat.wir@mahidol.edu 

 อ.ดร.น.สพ.ดุลยทรรศน์  กรณฑ์แสง (DG) -โทรศัพท์ภายใน ๑๕๐๕ -e-mail:dulyatad.gro@mahidol.edu 
 
๔.๒  อาจารยผ์ู้สอน       ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

   ๑.รศ.ดร.น.สพ.วิทวัช  วิริยะรัตน ์(WW) - โทรศัพท์ภายใน ๑๕๐๖ - e-mail:witthawat.wir@mahidol.edu 
 ๒.ผศ.ดร.น.สพ.นรสุทธิ ์บางภูม ิ(NB) -โทรศัพท์ภายใน ๑๕๔๒ - e-mail:norasuthi.ban@mahidol.edu 
๓.อ.ดร.น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น (KC) -โทรศัพท์ภายใน ๑๕๑๔ - e-mail:kridsada.cha@mahidol.edu 
๔.อ.ดร.น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง (DG) -โทรศัพท์ภายใน๑๕๐๕e-mail:dulyatad.gro@mahidol.edu 
๕.อ.ดร.สพ.ญ.นทิตา ภูมิธนากรณ ์(NP) -โทรศัพท์ภายใน ๑๕๔๔ - e-mail:nathita.phu@mahidol.edu 

          
๕.  ภาคการศกึษา / ชั้นปีทีเ่รียน   

๕.๑ ภาคการศกึษาที่   ๑  /  ชั้นปีที่ ๓ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)   

สพปส ๒๒๐ โครงสร้างและการท างานของร่างกาย ๑ 
สพปส ๒๒๑ โครงสร้างและการท างานของร่างกาย ๒ 

  
๗.  รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

สพปส ๓๓๐ จลุชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 
สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการสัตวแพทย ์
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    ๒  

 

 

    
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

วันที ่๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดที ่๒ จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย  การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมเมื่อเข้าสู่ร่างกาย หลักการท าวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้
ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ รวมถึงให้ตระหนักถึงธรรมชาติของ
ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ที่ไม่หยุดนิ่ง อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ระยะสั้น ระยะยาว ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การท างานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงน า
ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางวิชาชีพและสร้างสรรค์นวัตกรรม  

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
 ๒.๑.๑ มีความรู้และสามารถอธิบายการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเมื่อเจอสิ่ง 
                  แปลกปลอม อาทิเช่น เชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ เนื้องอกและมะเร็ง    
        ๒.๑.๒ มีความรู้และสามารถอธิบายชนิดของวัคซีน และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการท าวัคซีน 
 ๒.๑.๓ มีความรู้และสามารถอธิบายหลักการของการตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีวิธีต่าง ๆในห้องปฏิบัติการ 

๒.๑.๔ มีความสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในด้านภูมิคุ้มกันวิทยา มีคุณธรรมและจรยิะธรรม  
๒.๑.๕ มสีามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมถึงน าความรู้ทางด้านวิทยาภูมิคุ้มกันไปใช้ประยุกต์ในวิชาทาง

คลินิกทางสัตวแพทย์ต่อไป  และสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์    
 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.CLO1 อธิบายการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน ทั้งแบบที่มีมาตั้งแต่ก าเนิด (Innate immunity) และแบบจ าเพาะ
เจาะจง (specific immunity) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๕ (๑ และ๒) 

๒.CLO2 อธิบายการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อแบคทีเรีย  รา ไวรัส และสารก่อภูมิแพ้ 
รวมถึงอธิบาย กลไกการเกิดโรคจากการตอบสนองจากภูมิคุ้มกันได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ (๒) 

๓.CLO3 อธิบายชนิดของวัคซีน ขั้นตอนการท าวัคซีน และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการท าวัคซีน และ
ภูมิคุ้มกันแบบที่ได้รับมา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๐ (๓) 

๔.CLO4 ตรวจสอบตนเอง และยินดีที่จะให้ผู้อื่นตรวจสอบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดูแลสุขภาพสัตว์ และการสาธารณสุข   ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๔ 
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๕.CLO5 สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านภูมิคุ้มกันวิทยาที่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (lifelong learning)   

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย) ระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองต่อสารก่อภูมิต้านทาน กลไกในการสร้างภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันในการติด
เชื้อจุลชีพชนิดต่าง ๆ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันบริเวณพื้นผิว ภูมิคุ้มกันในลูกอ่อน โรคของระบบภูมิคุ้มกัน และวัคซีน  

(ภาษาอังกฤษ) The immune system, the immune response to antigen; mechanisms of immunity, 
immunity to microbes, hypersensitivity; immunity at body surface, immunity in the fetus and newborn, 
diseases of immune system, and vaccine 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๓๐ - ๖๐ 

  
๓.  จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ใหค้ าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล  

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ  หรืออาจารย์ประจ าวิชา  ได้โดยตรงในกรณีที่ต้องการค าปรึกษา ในกรณี
ไม่เร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ชั้น ๕ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์คณะสตัวแพทยศาสตร์ วันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ในกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อผ่านทาง e-mail ที่ระบุเอาไว้ใน มคอ.๓  

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวชิาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปสั้นๆ เกีย่วกับความรู ้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวงัที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.CLO1 อธิบายการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน ทั้งแบบที่มีมาตั้งแต่ก าเนิด (Innate immunity) และแบบจ าเพาะ

เจาะจง (specific immunity) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓  
๒.CLO2 อธิบายการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส และสารก่อภูมิแพ้ 

รวมถึงอธิบาย กลไกการเกิดโรคจากการตอบสนองจากภูมิคุ้มกันได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๓  

๓.CLO3 อธิบายชนิดของวัคซีน ขั้นตอนการท าวัคซีน และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการท าวัคซีน และ
ภูมิคุ้มกันแบบที่ได้รับมา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์  
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๔.CLO4 ตรวจสอบตนเอง และยินดีที่จะให้ผู้อื่นตรวจสอบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดูแลสุขภาพสัตว์ และการสาธารณสุข   ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓  

๕.CLO5 สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านภูมิคุ้มกันวิทยาที่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (lifelong learning)   

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณก์ารเรียนรูเ้พื่อพัฒนาความรู ้หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู ้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู ้

 CLO1 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนอ 
มีส่วนร่วมในชัน้เรียน/ส่งงานตรงเวลา/

ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ/สอบข้อเขียน 

 CLO2 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนอ 
มีส่วนร่วมในชัน้เรียน/สง่งานตรงเวลา/

ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ/สอบข้อเขียน 

 CLO3 บรรยาย/น าเสนอ 
มีส่วนร่วมในชัน้เรียน/ส่งงานตรงเวลา/

ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ/สอบข้อเขียน 
CLO4 บรรยาย/อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน 

CLO5  
บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/อาจารย์ประพฤติตนเป็น

แบบอย่าง 
ผลงานกลุ่ม/สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ที่
ใช ้

ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ History, Evolution of the 
Immune system 

๑ - 

(๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.วิทวัช 
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    ๕  

 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ที่
ใช ้

ผู้สอน 
 Cells and organs in the Im-

mune system 

๑ - 

(๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.วิทวัช 

๒ Antigen 

๑ - 

(๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.กฤษดา 

 Antibodies, Ab Production 
and applications 

๑ - 

(๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.กฤษดา 

๓ Innate Immunity ๒ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.นทิตา 

๔ The MHC and Antigen 
Presentation 

๒ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ

อ.นรสุทธิ ์
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    ๖  

 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ที่
ใช ้

ผู้สอน 
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

๕ Humoral Immunity ๒ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.นรสุทธิ ์

๖ Cellular Immunity ๒ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.กฤษดา 

๗ Antigens-Antibodies Interac-
tion 

๒ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.กฤษดา 

๘ Immunopathology ๒ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.ดุลย
ทรรศน ์

๙ Immunity to bacteria and 
fungi 

๒ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 

อ.นทิตา 
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    ๗  

 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ที่
ใช ้

ผู้สอน 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

๑๐ Immunity to parasites ๒ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.นทิตา 

๑๑ Immunity to cancer ๒ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.ดุลย
ทรรศน ์

๑๒ Immunity to viruses ๒ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.วิทวัช 

๑๓ Passive, maternal immunity 
and mucosal immunity 

๒ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.นรสุทธิ ์
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    ๘  

 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ที่
ใช ้

ผู้สอน 
๑๔ Vaccination and immuniza-

tion 

๒ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบค าถาม
สั้นๆ ระดมความคิด และ 
Buzz group 

(๒) มอบหมายงานกลุ่ม/ตอบ
ค าถาม แบบทดสอบ 
ค้นคว้า 

อ.ดุลย
ทรรศน ์

๑๕ Seminar in Veterinary Im-
munology 

๒ - มอบหมายงานกลุ่ม/ให้น าเสนอ
หน้าช้ัน 

อาจารย์ประ
จ ารายวิชา 

                  รวม ๓๐ -   
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ทีค่าดหวังระดบัรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู ้
ก.  การประเมนิเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแกผู่้เรียน 
(feedback) เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมนิเพื่อตัดสนิผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ ์

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายการท างานของระบบ
ภูมิ คุ้ มกัน  ทั้ งแบบที่ มี มาตั้ งแต่
ก าเนิด (Innate immunity) และ
แบบจ า เพ าะ เจาะจง (specific 
immunity) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 
๑๕ (๑ และ๒) 

สอบข้อเขียน: MCQ, MEQ and 
SEQ ๓๐ 

๓๒ 

น าเสนอ ๐.๕ 
ผลงานกลุ่ม ๐.๕ 

ส่งงานตามเวลา ๐.๕ 

การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ๐.๕ 

CLO2 อธิบายการตอบสนองของ สอบข้อเขียน: MCQ, MEQ and ๓๐ ๓๒ 
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    ๙  

 

 

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อ
แบคทีเรีย รา ไวรัส และสารก่อ
ภูมิแพ้ รวมถึงอธิบาย กลไกการเกิด
โร ค จ า ก ก า ร ต อ บ ส น อ งจ า ก
ภูมิคุ้มกันได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 
๑๖ (๒) 

SEQ 
น าเสนอ ๐.๕ 

ผลงานกลุ่ม ๐.๕ 
ส่งงานตามเวลา ๐.๕ 

การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ๐.๕ 

CLO3 อ ธิ บ าย ช นิ ด ข อ งวั ค ซี น  
ขั้นตอนการท าวัคซีน  และการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อ
การท าวัคซีน และภูมิคุ้มกันแบบที่
ได้รับมา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 
๒๐ (๓) 

สอบข้อเขียน: MCQ, MEQ and 
SEQ 

๓๐ 

๓๒ 
น าเสนอ ๐.๕ 

ผลงานกลุ่ม ๐.๕ 
ส่งงานตามเวลา ๐.๕ 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๐.๕ 

CLO4 ตรวจสอบตนเอง และยินดีที่
จะให้ผู้อื่นตรวจสอบ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ
สัตว์ และการสาธารณสุข   ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๔ 

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ๒ ๒ 

CLO5 สืบค้นขอ้มูลสารสนเทศดา้น
ภูมิคุ้มกันวิทยาที่ทันสมัยได้ดว้ย
ตนเอง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (lifelong 
learning)   

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ๑ 

๒ 
รายงานกลุ่ม ๑ 

รวม   ๑๐๐ 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
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   ๑๐  

 

 

ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเง่ือนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมนั้น    

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 

๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพิ่ม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 9th ed. Philadelphia: 
Elsevier; 2018.  

๒) Tizard IR. Veterinary Immunology. 10th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2018. 
๓) Male D, Brostoff J, Roth D and Roitt I. Immunology 8th ed. St. Louis: Mosby; 2012. 

๔) Janeway CA, Travers P, Walport M and Capra JD. Immunobiology: The immune system in 
health and disease. 8th edi. Garland Publishing; 2012. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
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๑) สันนิภา สุรทัตต์ .วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ภาคปฏิบัติ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

๒) โสมทัต วงศ์สวา่ง. วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2542  

๓) สุทธิพันธ์ สาระสมบัต,ิ วิบูลย์ศรี พิมลพันธ์, นภาธร บานชื่น, ทัศนีย์ สุโกศล, ธารารัชต์ ธารากุล, ศันสนีย์ เสนะ
พงษ์ และ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล อิมมูโนวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 4. บริษัท เค.พี.พริ้นติ้ง จ ากัด 1994.              

๓.  ทรัพยากรอื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน ์

 ๒.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปน้ี 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรยีมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 
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๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศกึษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น าทฤษฎทีางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครัง้ก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพื่อก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคลอ้งระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา  
วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพปส ๓๓๑ R, P R R R - P R P 

ตารางที่ ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๓๓๑ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายการท างานของระบบ
ภูมิคุ้มกัน ทั้งแบบที่มีมาตั้งแต่
ก าเนิด (Innate immunity) และ
แบบจ าเพาะเจาะจง (specific 
immunity) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 

๑.๒  ๓.๒   ๖.๑ ๗.๓  
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๑๕ (๑ และ๒) 
CLO2 อธิบายการตอบสนองของ
ระบบภมูิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อ
แบคทีเรีย รา ไวรัส และสารก่อ
ภูมิแพ้ รวมถึงอธิบาย กลไกการเกิด
โรคจากการตอบสนองจากภูมิคุ้มกัน
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ (๒) 

๑.๒ ๒.๕ ๓.๒ ๔.๓  ๖.๑ ๗.๓  

CLO3 อธิบายชนิดของวัคซีน  
ขั้นตอนการท าวัคซีน และการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อ
การท าวัคซีน และภูมิคุ้มกันแบบที่
ได้รับมา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 
๒๐ (๓) 

๑.๒  ๓.๒   ๖.๑ ๗.๓  

CLO4 ตรวจสอบตนเอง และยินดีที่
จะให้ผู้อื่นตรวจสอบ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ
สัตว์ และการสาธารณสุข   ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๔ 

       
๘.๑ 
๘.๒ 

CLO5 สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้าน
ภูมิคุ้มกันวิทยาที่ทันสมัยได้ดว้ย
ตนเอง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (lifelong learning)   

๑.๑     ๖.๑ 

  

ตารางที่ ๓  PLOs ที่รายวิชารบัผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อบริการสุขภาพ

๑.๑ แปลผลขอ้มูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 
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สัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
สัตวแพทย ์

๑.๒ วางแผนการรักษาและจดัการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางสัตวแพทย ์

PLO2 ท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๕ ชันสูตรซากสัตว์เพื่อการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายได้อย่าง
ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์
ในกลุ่มสัตว์เพื่อการบริโภคให้ได้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล 

๓.๒ วางแผนการป้องกันโรคและส่งเสริมสขุภาพสัตว์ภายในฟาร์มได้
อย่างถูกต้องเพื่อลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผล
กระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได ้

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมลู การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อ
พัฒนาตนเอง 

๖.๑ เลือกข้อมลูสารสนเทศทีท่ันสมัยและนา่เช่ือถือเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพื่อจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๓ ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
สัตวแพทย ์

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับการเป็นสัตวแพทย์ 

๘.๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย ์                                                        คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

รหัสวิชา สพปส ๓๓๑                              ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
 

   ๑๕  

 

 

รายวิชา วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย ์  รหัสวิชา สพปส ๓๓๑ 
ประจ าภาคตน้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

Topics วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1 

26/10/2021 

8.40-10.30 AM. 
• History and evolution of the immune system 

• Cells and organs in the immune system 
WW 

2 10.40-12.30 PM. • Antigen, antibodies, Ab production and applications KC 

3 13.40-15.30 PM. • Innate immunity NP 

4 

27/10/2021 

8.40-10.30 AM. • MHC and antigen presentation NB 

5 10.40-12.30 PM. • Humoral immunity NB 

6 13.40-15.30 PM. • Cellular immunity KC 

7 15.40-17.30 PM. • Antigen-antibodies interaction and Principle of laboratory 
method 

KC 

8 

28/10/2021 

8.40-10.30 AM. • Immunity to bacteria and fungi NP 

9 10.40-12.30 PM. • Immunity to viruses WW 

10 13.40-15.30 PM. • Immunity to parasite NP 

11 15.40-17.30 PM. • Immunity in fetus and newborn 

• Immunity at body surface 

NB 

12 

29/10/2021 

8.40-10.30 AM. • Immunopathology DG 

13 10.40-12.30 PM. • Immunity to cancer DG 

14 13.40-15.30 PM. • Vaccination and immunization DG 

15 3/11/2021 8.40-12.30 PM. • Seminar in microbiology and immunology Staffs 

 8/11/2021 8.40-12.30 PM. Examination I (Topics 1-7) WW, DG 

 10/11/2021 8.40-12.30 PM. Examination II (Topics 8-13) WW, DG 

 


