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หมวดวชิาบังคบั 
660-711  ปรัชญาและวธีิวทิยาการวจิยัทาง 2(2-0-4) 

ทนัตแพทยศาสตร์  
Philosophy and Methodology of Dental Research

 ความหมายและลักษณะของการวิจัย หลักและ
วิธีการคน้หาองค์ความรู้ ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือวิจยั 
การวเิคราะห์ปัญหา การออกแบบวิจยั จริยธรรมในการวิจยั 
การอ่านและวเิคราะห์บทความวจิยั 

Definition and types of research, principles in 
acquiring knowledge, reliability of research tools,  

 
660-712 เซลลว์ทิยาและทนัตชีววสัดุ              3(3-0-6)     
 Cell Biology and Dental Biomaterials  

โครงสร้างและหน้าท่ีการท างานของเซลล์ เซลล์
วิทยาพ้ืนฐานในการท างานวิจยัชีววสัดุ คุณสมบติัพ้ืนฐาน
ของชีววสัดุ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเซลลแ์ละชีววสัดุ กลไกการ
ตอบสนองของเซลล์และเ น้ือเยื่อต่อทันตชีววัสดุ การ
ทดสอบความเขา้กนัไดก้บัเน้ือเยือ่ของทนัตชีววสัดุ  

The structure and function of a cell, 
fundamentals of cell biology in biomaterial research, 
biomaterial and its basic properties, cell-biomaterial 
interactions, mechanism of cellular and tissue responses to 
dental biomaterials, biocompatibility testing of dental 
biomaterials  
 
660-713 ชีววสัดุและการน าไปใช ้   2(2-0-4) 
             Biomaterials and Applications 

ประเภทและคุณสมบติัของชีววสัดุ การประยุกต์ใช้
ชีววสัดุในวทิยาศาสตร์การแพทย ์

Classifications and properties of biomaterials, 
applications of biomaterials in medical sciences  
 
660-751  สมัมนา 1 1(0-2-1) 
  Seminar I 
  น าเสนอบทความวชิาการทางเซลลว์ทิยาช่องปาก
และวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ โดยเนน้การอ่านแบบวพิากษแ์ละ
การติดตามวทิยาการท่ีกา้วหนา้ 

Presentation of articles in oral cell biology and 
biomaterials science, emphasized on critical reading                
and update 

 
660-752  สมัมนา 2                                           1(0-2-1)  1(0-2-1) 
              Seminar II 
 น าเสนอบทความวชิาการทางเซลลว์ิทยาช่องปาก
และวิทยาศาสตร์ชีววสัดุ โดยเนน้การน าไปประยุกตใ์ชใ้น
งานวจิยัและวทิยานิพนธ์ 

Presentation of articles in oral cell biology and 
biomaterials science, emphasized on applications for 
research work and thesis 
 
660-791  การเพาะเล้ียงเซลลส์ตัวใ์นงานวจิยั 2(1-3-2) 
             ทางการแพทย ์
             Animal Cell Culture in Medical Research 

ทฤษฎีและปฏิบัติการ เพาะ เ ล้ียง เซลล์สัตว ์
ชีววิทยาของเซลล์เพาะเล้ียง เทคนิคพ้ืนฐานการเพาะเล้ียง
เซลล ์รวมทั้งการเปล่ียนถ่ายเซลลไ์ปยงัอาหารใหม่และการ
แช่แข็งเพ่ือรักษาสภาพของเซลล์ การแยกเซลล์และการ
ตรวจสอบคุณลกัษณะของเซลล ์การแกไ้ขปัญหาท่ีพบบ่อย
ในการเพาะเล้ียงเซลล ์ 

ภาควชิาชีววทิยาช่องปากและระบบการบดเคีย้ว  สาขาวชิาเซลล์วทิยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวชิา 

เอกสาร   1-4 

 



 Theory and practice in animal cell culture, 
biology of cultured cells, basic cell culture techniques 
including subculture and cryopreservation, cell separation 
and characterization, troubleshooting common culture 
problem 
 
หมวดวชิาเลือก 
316-501 วสัดุศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
             Advanced Materials Science 

โครงสร้างผลึกและพนัธะเคมี ขอ้บกพร่องของ
ผลึก การแพร่ในของแข็ง สมดุลเฟสและ การเปล่ียนแปลง
เฟส วสัดุเซรามิก วสัดุชีวภาพ วสัดุนาโน วสัดุคอมพอสิท 
วสัดุฉลาดส าหรับการใชง้านดา้นอิเลก็ทรอนิกส์และอิเลก็โต
รออปติกส์ 

Crystal structure and chemical bondings; crystal 
imperfections; diffusion in solid; phase equilibrium and 
phase transformations; ceramic materials; biomaterials; 
nanomaterials; composite materials; smart materials for 
electronics and electro-optic applications 
 
342-501  การสงัเคราะห์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 

Polymer Synthesis 
 เคมีอินทรียข์องพอลิเมอร์ โครงสร้างพอลิเมอร์ 
จลนพลศาสตร์และกลไกของการเตรียม  พอลิเมอร์ ทฤษฎี
ของการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ ได้แก่ แบบขั้น แบบ
อนุมูลอิสระ แบบไอออน แบบเปิดวงแหวน พอลิเมอไรเซ
ชนัโดยการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาชนิดโลหะแทรนซิชนั พอลิเมอ
ไรเซชนัแบบอนุมูลโดยการถ่ายเทอะตอม (เอทีอาร์พี) พอลิ
เมอไรเซชนัแบบถ่ายเทโมเลกลุโดยการเติมช้ินส่วนโมเลกุล 
(ราฟต)์ และคลิกพอลิเมอไรเซซนั 
 Organic chemistry of polymers; polymer 
structure; kinetics and mechanisms of polymerization; 
preparation of addition and condensation polymers; theory 
of step-growth polymerization, radical polymerization, 
ionic polymerization, ring-opening polymerization; 
polymerization by transition metal catalysts; atom-transfer 
radical polymerization (ATRP); reversible addition-

fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization; 
click polymerization 
 
342-502  ฟิสิกส์พอลิเมอร์   3(3-0-6) 

Polymer Physics  
 ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์อสัณฐานและพอลิเมอร์
สัณฐาน ปรากฏการณ์กลาสแทรนซิชัน จลนศาสตร์ของ
การแยกเฟส อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์การเกิดผลึก 
ฟิสิกส์ของผลึก การพิจารณาผลึก การจัดเรียงตัวของ
โมเลกลุอสณัฐาน สมบติัยดืหยุน่ของยาง  
 Physics of amorphous and crystalline polymers; 
glass transition phenomena; phase separation kinetics; 
crystallization thermodynamics and kinetics; physics of 
polymer crystals; determination of crystalline; amorphous 
chain orientation; elastic properties of rubbery materials 
 
342-503  การหาลกัษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 

Polymer Characterization 
 น ้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ การวิเคราะห์หมู่
ปลาย สมบติัคอลลิเกทิฟ การกระเจิงแสงแบบสถิต การวดั
ความหนืดแบบแคพิลลารี โครมาโทรกราฟีแบบซึมผ่าน
เจล สเปกโตรสโกปี (MALDI, NMR และ IR) ดิฟเฟอเรน
เชียลสแกนนิงแคลอริเมตรี เทอร์โมกราวิเมตริกแอนนาไล
เซอร์ ไดนามิกแมคคานิคอลเทอมอลแอนนาไลเซอร์ การ
กระเจิงด้วยรังสีเอ็กซ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การ
วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพ้ืนผิวของพอลิเมอร์ วิ ธีการ
วเิคราะห์ใหม่ๆ 
 Molecular weight of polymers; end group 
analysis; colligative properties; static light scattering; 
capillary viscometry; gel permeation chromatography; 
spectroscopy (MALDI, NMR and IR), differential 
scanning calorimetry, thermogravimetric analysis, 
dynamic mechanical thermal analysis, X-ray diffraction, 
and electron microscopy; investigating functional group 
on polymer surface; other new methods for investigation 
 
 
 



342-504  ปฏิบติัการการสงัเคราะห์และการหา 1(0-3-0)
ลกัษณะเฉพาะของพอลิเมอร์    
Polymer Synthesis and Characterization 
Laboratory 

 ปฏิบัติการการสัง เคราะห์และการวิ เคราะห์
คุณลกัษณะของพอลิเมอร์ วธีิการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ 
ไดแ้ก่ วธีิการแบบบลัค ์แบบสารละลาย แบบสารแขวนลอย 
และแบบอิมัลชัน การวิเคราะห์คุณลักษณะได้แก่ การ
ทดสอบเบ้ืองตน้ (การละลาย ความหนาแน่น) การหาความ
หนืดของสารละลาย การหาน ้ าหนักโมเลกุลดว้ยเคร่ืองเจล
เพอร์มิเอชันโครมาโทรกราฟี การวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรมิเตอร์และ
อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ การวิเคราะห์สมบติัเชิงความ
ร้อนดว้ยเคร่ืองดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมตรีและ
เทอร์โมกราวิเมตริก แอนนาไลเซอร์ การวิเคราะห์สมบัติ
ดว้ยเคร่ืองไดนามิกแมคคานิคอลเทอมอลแอนนาไลเซอร์ 
การกระเจิงด้วยรังสีเอ็กซ์ การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาด้วย
กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน 
 Experiments in synthesis and characterization of 
polymers; polymerization including bulk, solution, 
suspension, and emulsion polymerization; characterization 
methods including preliminary tests (solubility, density), 
solution viscometry, gel permeation chromatography, 
spectroscopy (NMR and IR), differential scanning 
calorimetry, thermogravimetric analysis, dynamic 
mechanical thermal analysis, X-ray diffraction, electron 
microscopy  
 
342-505  กระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอร์  2(2-0-4) 

Polymer Processing 
 สมบติัพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการแปร
รูปพลาสติกและยาง กระบวนการผสม กระบวนการอดัรีด 
การฉีด การเป่า การรีด การอัด เทคนิคการแปรรูปอ่ืนๆ 
ส าหรับพลาสติกและยาง 
 Physical basis related to plastic and rubber 
processing; mixing process; extrusion-based processes; 
injection molding; blow molding; calendaring; 

compression molding; other polymer processing 
techniques for plastic and rubber 
 
342-511  ความรู้พ้ืนฐานอีลาสโตเมอร์         2(2-0-4) 

Introduction to Elastomers 
 ความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ยาง (อิลาสโตเมอร์) การเตรียมอิลาสโตเมอร์สังเคราะห์ 
วธีิการพอลิเมอไรเซซนั โครงสร้างและสมบติัของอิลาสโต
เมอร์ โครงสร้างทางเคมีและสมบติัของยางธรรมชาติ การ
ออกสูตรอิลาสโตเมอร์ เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์  

An introduction to the science and technology of 
rubbers (elastomers); the preparation of synthetic 
elastomers; polymerization methods; elastomer structure 
and properties; chemical structure and properties of 
natural rubber; elastomer formulation; thermoplastic 
elastomers 
 
342-512  การหาลกัษณะเฉพาะและการทดสอบยาง   2(2-0-4) 
 Rubber Characterization and Testing 
 การหาลักษณะของยางดิบ เช่น ความหนืดมูน              
นี พลาสติซิต้ี ดชันีการคืนตวั การหาลกัษณะเฉพาะของยาง
คอมปาวด์ เช่น การวลัคาไนซ์ สมบัติกระแสวิทยา การ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพของยางท่ีวลัคาไนซ์แลว้ เช่น 
ความหนาแน่น ความฝืด ความต้านทานต่อการสึกหรอ 
ความตา้นทานการขดัถู ความตา้นการแตกหักแบบงอ ความ
แข็ง การกระเดง้ตวั สมบติัความทนต่อแรงดึง การคืนตวัจาก
การกดอดั ความตา้นทานการบ่มเร่งดว้ยความร้อน สมบติัการ
ดูดกลืนแรง ความตา้นทานต่อตวัท าละลายและน ้ ามนั  
 Characterization of raw rubber (e.g. Mooney 
viscosity, plasticity, retention index); characterization of 
rubber compounds (e.g. vulcanization, rheological 
properties); testing of physical properties of rubber 
vulcanizates (e.g. density, friction, wear resistance, 
abrasion resistance, flex cracking, hardness, resilience, 
tensile properties, compression set, thermal aging resistance, 
damping properties, resistance to solvents and oils) 
 
 



342-521  สมบติัเชิงกายภาพของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
Physical Properties of Polymers 

 เทคนิคการท านายสมบัติเชิงวิศวกรรมและเชิง
กายภาพของพอลิเมอร์จากโครงสร้างโมเลกุล สมบัติเชิง
กายภาพและเชิงกลของพอลิเมอร์ท่ีสัมพนัธ์กบัโครงสร้าง
และส่วนประกอบของพอลิเมอร์ สมบติัดา้นวิสโคอิลาสติก 
การผิดรูป พฤติกรรมการแตกหกั การเปล่ียนรูปอยา่งถาวร 
 Techniques for predicting the engineering and 
physical properties of polymers from their molecular 
structures; physical and mechanical properties of polymers 
as related to polymer structure and composition; 
viscoelastic behavior; yielding and fracture behavior 
including irreversible deformation processes 
 
342-523 พลาสติกชีวภาพ   2(2-0-4) 
 Bioplastics 
 การจ าแนกชนิดพลาส ติกชีวภาพ ท่ี ได้จ าก
ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ธรรมชาติ วิธีการสังเคราะห์
พลาสติกชีวภาพ การประยกุตใ์ชง้าน สมบติั การตรวจสอบ
การเส่ือมสลายทางชีวภาพ การเส่ือมสลายของพลาสติก
ชีวภาพ เทคโนโลยีสีเขียว เทคโนโลยีนิเวศน์  ผลิตภัณฑ์
ฉลากสีเขียว การรักษาส่ิงแวดลอ้ม/กฎหมายหรือขอ้ก าหนด
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Classification of bioplastics derived from 
petroleum-based and bio-based polymers; synthesis of 
bioplastics; applications, properties; testing of 
biodegradability; degradation of bioplastics; green 
technology; eco-technology; green labeled products; 
environment protection; laws or rules related to 
environmental concern 
 
342-532  การเส่ือมสภาพและความเสถียรของ 2(2-0-4)
 พอลิเมอร์ 

Polymer Degradation and Stabilization 
 โครงสร้างของพอลิเมอร์และความเสถียร ชนิด
ของการเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์ สาเหตุทางกล สาเหตุทาง
เคมี สาเหตุทางความร้อน การควบคุมและการป้องกนัการ

เส่ือมสภาพของ พอลิเมอร์  การเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์
บางชนิด เทคนิคทดสอบการเส่ือมสลายตวัอยา่ง 
 Polymer structure and stability; type of degradation; 
mechanical, chemical and thermal degradation; control and 
prevention of polymer degradation; degradation of specific 
polymers; experimental techniques for determination of 
polymer degradation 
 
342-533  พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์    2(2-0-4) 

คอมโพสิท  
Polymer Blends and Polymer Composites 

 ชนิดของพอลิเมอร์ผสม การเตรียมพอลิเมอร์
ผสม ความเขา้กนัไดร้ะดบัโมเลกุล  ความเขา้กนัไดร้ะดบั
เชิงกล การตรวจสอบความเขา้กนัได ้วิธีการเพ่ิมความเขา้
กันได้ พลาสติกเสริมความเหนียวด้วยยาง ชนิดของ                
พอลิเมอร์คอมโพสิท วิธีการเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิท 
ชนิดของสารเสริมแรง สมบัติ เ ชิงกลของพอลิเมอร์
คอมโพสิท  
 Types of polymer blends, polymer blends 
preparation; miscibility; compatibility; determination of 
miscibility and compatibility; enhancement of miscibility 
and compatibility; compatibilization; rubber toughened 
plastics; rubber/rubber blends; types of polymer 
composites; preparation of polymer composites; types of 
reforcing agents; mechanical properties of polymer 
composites 
 
342-534  วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์กบัการประยกุต ์ 2(2-0-4) 
             ใชใ้นดา้นเวชภณัฑเ์คร่ืองส าอางและ 
 ชีวการแพทย ์       
 Polymer Science in Cosmetic and  
 Biomedical Applications 
 โครงสร้างและชนิดของพอลิเมอร์ท่ีใช้ทาง
เวชภณัฑ์เคร่ืองส าอางและชีวการแพทย ์ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
สมบัติต่างๆ และความสามารถในการย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพซ่ึงสัมพนัธ์กับโครงสร้างและองค์ประกอบของ           
พอลิเมอร์ ลกัษณะ บทบาทและการพฒันาของพอลิเมอร์ใน
การน าไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ  พอลิเมอร์ทาง



การแพทย์และ เวชภัณฑ์ เค ร่ืองส าอาง ท่ี น่ าสนใจใน
ชีวติประจ าวนัซ่ึงมีพ้ืนฐานจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ 

Structure and classification of biomedical and 
cosmetic polymers; factors affecting on their properties 
and biodegradability as related to polymer structure and 
composition; characteristics, roles, and developments of 
polymer in various applications; interesting biomedical and 
cosmetic polymers in daily life based on polymer science 
and technology 
 
342-535  วสัดุเซลลูโลส: การแปรรูปและสมบติั 2(2-0-4) 
 Cellulosic Materials: Manufacturing  
 and Properties 
  โครงสร้างและองค์ประกอบเส้นใยเซลลูโลส 
สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ กระบวนการสกัด การดัดแปร
เซลลูโลส ผลิตภณัฑเ์ซลลูโลส เซลลูโลสกบัส่ิงแวดลอ้ม  
  Cellulose structure and constituent; chemical and 
physical properties; cellulose refinery; cellulose modifications; 
cellulose applications; cellulose and environment 
 
347-532 สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั  3(3-0-6) 
             Applied Statistics for Research  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ การแจกแจงปรกติ   
การแจกแจงการชักตัวอย่าง  การประมาณค่าและ การ
ทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  
การทดสอบดว้ยไคก าลงัสอง การเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติท่ี
เหมาะสม  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

Introduction to data analysis; normal distribution; 
sampling distributions, estimation and hypothesis testing; 
one way analysis of variance; correlation and simple linear 
regression analysis; correlation  and multiple linear 
regression; Chi-square test; strategies for selecting 
appropriate statistical methods; computer software 
applications 
 

653-991 การทดสอบคุณสมบติั และ  3(1-6-2) 
ความเหมาะสมทางชีวภาพของวสัดุ 

 Material Properties and Biocompatibility Testing 
ศึกษาและปฏิบัติการ วิธีการทดสอบคุณสมบัติ

และความเหมาะสมทางชีวภาพของวสัดุ ท าโครงการย่อย
เพื่อศึกษาหรือ ปรับปรุงคุณสมบติัของวสัดุ และรายงานผล
การทดสอบ 

Study and experiment material testing methods; 
establish a minor material testing project in order to study 
or to improve material properties and report the result 
 
660-714 วทิยาศาสตร์ช่องปากขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Oral Science  

พัฒนาการสร้างฟันของกะโหลกศีรษะและ
ใบหน้า โครงสร้างของฟันและเน้ือเยื่อท่ีอยู่รอบตัวฟัน 
ระบบนิเวศในช่องปาก วิทยาภูมิคุม้กนัในช่องปาก ไบโอ
ฟิล์มในช่องปากและความสัมพนัธ์ของไบโอฟิล์มต่อการ
เกิดโรคฟันผแุละโรคปริทนัต ์

Development of tooth and craniofacial region, 
structure of tooth and its surrounding tissues, oral 
ecological system, oral immunity, oral biofilm and its 
association with dental caries and periodontal diseases 
 
660-715 วทิยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง         3(3-0-6) 
 Advanced Oral Science   
 อณูชีววิทยาของการพฒันากะโหลกศีรษะและ
ใบหนา้ การเกิดปากแหวง่เพดานโหว ่กระบวนการข้ึนของ
ฟัน กลไกการเกิดโรคมะเร็งในช่องปากในระดบัโมเลกุล 
กระบวนการหายของแผล วิศวกรรมการสร้างเน้ือเยื่อ 
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในการป้องกันโรคฟันผุและโรคปริ
ทันต์อกัเสบ การประยุกต์ใช้อณูชีววิทยาในงานวิจัยทาง
ทนัตแพทยศาสตร์ 

Molecular biology of craniofacial development,  
cleft lip and palate, current concepts of tooth eruption, 
molecular mechanisms of oral cancer, wound healing, 
tissue engineering, basic science of the prevention of 
dental caries and periodontal diseases, application of 
molecular biology in dental research 



660-716 เซลลชี์ววทิยาระดบัโมเลกลุ  3(3-0-6) 
 Molecular Cell Biology 

ความรู้ทั่วไปทางเซลล์ชีววิทยา องค์ประกอบ 
โครงสร้างระดบัโมเลกุลและการท าหน้าท่ีของเซลล์ เมตา
บอลิสมภายในเซลล์ การแบ่งเซลล์ พฒันาการของเซลล ์ 
การตายของเซลล์  การส่ือสารระหว่างเซลล์และการ
ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ การสังเคราะห์และการดดัแปลง
โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยนี  

General knowledge of cell biology, cellular 
components, molecular structure and function of cells, cell 
metabolism, cell division, cell differentiation and cell 
death, cell-cell communication and response to stimuli, 
protein synthesis and modification, regulation of gene 
expression 
 
660-717 หวัขอ้พิเศษทางเซลลว์ทิยาช่องปาก 2(2-0-4) 

และวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ 1         
Special Topics in Oral Cell Biology and 
Biomaterials Science I 
หัวข้อ พิ เ ศษด้ าน เซลล์ วิท ย า ช่ องปากและ

วิทยาศาสตร์ชีววสัดุ คลอบคลุมหัวขอ้เร่ืองท่ีทนัสมยัและ
น่าสนใจท่ีไม่มีในหลกัสูตร   

Special topics in oral cell biology and 
biomaterials science covering current and interesting 
subjects not included in the curriculum  
 
660-718 หวัขอ้พิเศษทางเซลลว์ทิยาช่องปาก 2(2-0-4) 

และวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ 2        
Special Topics in Oral Cell Biology  and 
Biomaterials Science II 
หัวข้อ พิ เ ศษด้ าน เซลล์ วิท ย า ช่ องปากและ

วิทยาศาสตร์ชีววสัดุ คลอบคลุมหัวขอ้เร่ืองท่ีทนัสมยัและ
น่าสนใจท่ีไม่มีในหลกัสูตร 

Special topics in oral cell biology and 
biomaterials science covering current and interesting 
subjects not included in the curriculum  
 
 

660-792 เทคนิคทางชีววทิยาระดบัโมเลกลุ 2(1-3-2) 
ในการวจิยัทางชีวเวช  
Techniques in Molecular Biology for 
Biomedical Research 

 เทคนิคทางอณูชีววทิยาท่ีใชใ้นงานวจิยัทางชีวเวช 
โดยเน้นเทคนิคการสกัดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ พีซีอาร์ 
นอร์ทเทิร์นบลอทไฮบริไดเซชนั เซาเทิร์นบลอทไฮบริได
เซชนั เวสเทิร์นบลอทไฮบริไดเซชนั และเทคนิคทางอิมมูโน  
 Molecular biology techniques for biomedical 
research focusing on DNA and RNA extraction, 
polymerase chain reactions (PCR), Northern blot 
hybridization, Southern blot hybridization, Western blot 
analysis, and immunoassay   
 
660-793 เทคนิคทางจุลชีววทิยาในการวจิยั 2(1-3-2) 

ทางชีวเวช   
Techniques in Microbiology for Biomedical 
Research     
เทคนิคและการใชเ้คร่ืองมือทางจุลชีววิทยา เช่น 

การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ การเพาะเล้ียงจุลินทรียใ์นสภาวะ
ท่ีมีออกซิเจนหรือสภาวะท่ีไร้ออกซิเจน  การเก็บรักษา
จุลินทรีย ์ 

Microbiological laboratory techniques and 
equipments, i.e. media preparation, microbiological 
culture techniques at aerobic or anaerobic conditions, and 
maintenance of microbial  
 
667-792 ทนัตวสัดุขั้นสูง       2(2-0-4) 

Advanced Dental Materials 
ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของวสัดุประเภท           

ต่าง ๆ พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะและคอมโพสิต ตลอดจน
สมบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเลือกใช้และการทดสอบ
วสัดุทางทนัตกรรม ชนิดและสาเหตุของความลม้เหลวของ
วัสดุประเภทต่าง ๆ และวิธีป้องกัน วิ ธีการปรับปรุง
คุณสมบัติของวัสดุประเภทต่าง ๆ เ พ่ือสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเลือกใช้วสัดุทางทันตกรรมได้อย่าง
เหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัย และสามารถ
วเิคราะห์หากเกิดความลม้เหลวของวสัดุหรือช้ินงานต่าง ๆ 



นอกจากน้ีมีการสมัมนาในหวัขอ้วสัดุทางทนัตกรรมท่ีอยูใ่น
ความสนใจ  

Study of structures and properties of materials 
namely polymer, ceramic, metal and composite, properties 
related to dental materials selection and testing, types and 
causes of material failures as well as the prevention, and 
methods to improve material properties to provide basic 
foundation for applying material science research, material 
selection and failure analysis; including seminars on 
special topics of interest relating to dental materials  
 
วทิยานิพนธ์ 
660-771 วทิยานิพนธ์               36(0-108-0) 

Thesis 
ศึกษาและท าการวิจยัในหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เซลลว์ทิยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ ภายใตก้ารดูแล
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยเน้นการบูรณาการ
องคค์วามรู้เดิม และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

Study and conducting research in topics related 
to oral cell biology and biomaterials science under 
supervision of a faculty advisor, focusing on integrating 
knowledge and creating new knowledge 

 
660-772 วทิยานิพนธ์               18(0-54-0) 
             Thesis         

ศึกษาและท าการวิจยัในหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เซลลว์ทิยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ ภายใตก้ารดูแล
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

Study and conducting research in topics related 
to oral cell biology and biomaterials science under 
supervision of a faculty advisor 
 
 
 


