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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบุคลากรด้านวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในทาง

วทิยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะทางดา้นเซลลว์ิทยาและวิทยาศาสตร์ชีววสัดุ เพ่ือน าไปสู่การพฒันานวตักรรมทางวสัดุหรือ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่องปาก โดยจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) และจดัการศึกษา
ท่ีมุ่งผลลพัธ์ ใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และพฒันาจากความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ใช้กระบวนการแก้ปัญหาและค้นควา้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ท่ี
หลากหลาย และมุ่งเนน้ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ปฏิบติัตนโดยยดึหลกัคุณธรรม หลกัจรรยาบรรณทางวชิาการ และมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 
PLO2 ประยุกตใ์ชแ้ละบูรณาการองค์ความรู้ทางเซลล์วิทยา ชีววสัดุ  และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันางานวิจยั หรือ

นวตักรรมทางสุขภาพช่องปาก 
PLO3 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ วเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO4 วางแผนและด าเนินการโครงการวจิยัทางเซลลว์ทิยาและชีววสัดุดว้ยตนเองได ้
PLO5  ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



  

โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 1 ไม่นอ้ยกวา่ 36   หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 ไม่นอ้ยกวา่ 36  หน่วยกิต

1. หมวดวชิาบังคบั  13 หน่วยกติ 

660-711 ปรัชญาและวธีิวทิยาการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 2((1)-0-4) 
Philosophy and Methodology of Dental Research 

660-712 ชีววสัดุและการน าไปใช ้ 2((1)-0-4) 
Biomaterials and Applications  

660-713 เซลลว์ทิยาและทนัตชีววสัดุ                                        3((2)-0-6) 
Cell Biology and Dental Biomaterials  

660-751 สมัมนา 1         1(0-2-1) 
  Seminar I 

660-752 สมัมนา 2         1(0-2-1) 
  Seminar II 

660-791 การเพาะเล้ียงเซลลส์ตัวใ์นงานวจิยัทางการแพทย ์ 2((1)-3-2) 
  Animal Cell Culture in Medical Research 

660-794 เทคนิคการปฏิบติัการทัว่ไปในการวจิยั 1(1-2-0) 
 General Lab Techniques in Research 
660-795 ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1(0-3-0) 

 Learning experience in workplace 

2. หมวดวชิาเลือก  5 หน่วยกติ 

316-501 วสัดุศาสตร์ขั้นสูง        3(3-0-6) 
  Advanced Materials Science 

342-501  การสงัเคราะห์พอลิเมอร์        3(3-0-6) 
 Polymer Synthesis 
342-502  ฟิสิกส์พอลิเมอร์        3(3-0-6) 

  Polymer Physics  
342-503  การหาลกัษณะเฉพาะของพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
 Polymer Characterization 
342-504  ปฏิบติัการการสงัเคราะห์และการหาลกัษณะเฉพาะของพอลิเมอร์  1(0-3-0) 
 Polymer Synthesis and Characterization Laboratory 
342-505  กระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 

  Polymer Processing 
342-511  ความรู้พ้ืนฐานอีลาสโตเมอร์ 2(2-0-4) 

    Introduction to Elastomers 



  

 342-512 การหาลกัษณะเฉพาะและการทดสอบยาง                 2(2-0-4) 
    Rubber Characterization and Testing 

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

342-523 พลาสติกชีวภาพ        2(2-0-4) 
  Bioplastics 

342-532  การเส่ือมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
    Polymer Degradation and Stabilization 

342-533  พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท 2(2-0-4) 
   Polymer Blends and Polymer Composites 
342-534    วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์กบัการประยกุตใ์ชใ้นดา้นเวชภณัฑเ์คร่ืองส าอางและชีวการแพทย ์2(2-0-4) 
 Polymer Science in Cosmetic and Biomedical Applications 
342-535 วสัดุเซลลูโลส: การแปรรูปและสมบติั 2(2-0-4) 
 Cellulosic Materials: Manufacturing and Properties 
347-532 สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั 3(3-0-6) 
 Applied Statistics for Research 
374-540 วธีิการเลียนแบบธรรมชาติส าหรับการประยกุตใ์ชท้างการแพทย ์         3((3)-0-6)  
 Biomimetic Approach in Medical Applications 
374-542  วสัดุชีวภาพทางการแพทย ์          3((3)-0-6) 
 Biomedical Materials 
653-991 การทดสอบคุณสมบติั และความเหมาะสมทางชีวภาพของวสัดุ       3(1-6-2) 
 Material Properties and Biocompatibility Testing 
660-714 วทิยาศาสตร์ช่องปากขั้นพ้ืนฐาน                   3((2)-0-6) 
 Basic Oral Science 
660-715 วทิยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง  3((2)-0-6) 
 Advanced Oral Science 
660-716 เซลลชี์ววทิยาระดบัโมเลกลุ  3((2)-0-6) 
 Molecular Cell Biology 
660-717 หวัขอ้พิเศษทางเซลลว์ทิยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ 1   2((1)-0-4) 
 Special Topics in Oral Cell Biology and Biomaterials Science I 
660-718 หวัขอ้พิเศษทางเซลลว์ทิยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ 2   2((1)-0-4) 
 Special Topics in Oral Cell Biology and Biomaterials Science II 
660-792 เทคนิคทางชีววทิยาระดบัโมเลกลุในการวจิยัทางชีวเวช 2((1)-3-2)
 Techniques in Molecular Biology for Biomedical Research 
660-793 เทคนิคทางจุลชีววทิยาในการวจิยัทางชีวเวช                   2((1)-3-2)      
 Techniques in Microbiology for Biomedical Research 
667-792 ทนัตวสัดุขั้นสูง         2(2-0-4) 
 Advanced Dental Materials 



  

 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์   

660-771 วทิยานิพนธ์   36(0-108-0) 
  Thesis  
660-772  วทิยานิพนธ์           18(0-54-0) 
 Thesis      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
660-751 สมัมนา 1* 1(0-2-1) 
660-771 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
660-752 สมัมนา 2* 1(0-2-1) 
660-771 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
660-771 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
660-771 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
 
* ลงทะเบียนเรียบแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผน  ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
660-711 ปรัชญาและวธีิวทิยาการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 2((1)-0-4) 
660-712 ชีววสัดุและการน าไปใช ้ 2((1)-0-4) 
660-751 สมัมนา 1    1(0-2-1) 
660-794 เทคนิคการปฏิบติัการทัว่ไปในการวจิยั            1(1-2-0) 
xxx-xxx วชิาเลือก**     0-3 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
660-713   เซลลว์ทิยาและทนัตชีววสัดุ 3((2)-0-6) 
660-791 การเพาะเล้ียงเซลลส์ตัวใ์นงานวจิยัทางการแพทย ์ 2((1)-3-2) 
660-752 สมัมนา 2                                              1(0-2-1) 
xxx-xxx วชิาเลือก** 3-6 
660-772 วทิยานิพนธ์     1-3 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
xxx-xxx วชิาเลือก** 0-3 
660-772 วทิยานิพนธ ์ 8-10 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
660-795 ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1(0-2-1) 
660-772 วทิยานิพนธ์ 6-9 
 
** รายวชิาเลือกข้ึนกบัสาขาวชิาท่ีสนใจในการท าวทิยานิพนธ์และดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท  สาขาวชิาเซลล์วทิยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
การเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 ปฏิบติัตนโดยยดึหลกัคุณธรรม 
หลกัจรรยาบรรณทางวชิาการ 
และมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 

1) มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม
ฝึกความรับผิดชอบ

2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั
ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยั เคารพกฎเกณฑก์ติกา
ของสงัคม

3) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการสอน

1) ประเมินจากการตรงตอ่เวลาของ
นกัศึกษาในการเขา้เรียน การส่งงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายตามก าหนดเวลา

2) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรม การ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย

3) ประเมินจากความมีวนิยัในการใช้
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
ส่วนกลาง และการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีวางไว ้

4) ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ
ไม่สร้างขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ และไม่ลอก
เลียนผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้น

PLO2 ประยกุตใ์ชแ้ละบูรณาการองค์
ความรู้ทางเซลลว์ทิยา ชีววสัดุ  
และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการ
พฒันางานวจิยั หรือนวตักรรมทาง
สุขภาพช่องปาก 

1) การบรรยาย การอภิปราย การ
คน้ควา้ วเิคราะห์และน าเสนอ
ประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจ เนน้การ
เรียนการสอนท่ีเป็น active learning

2) จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากร
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง

3) การปฏิบติังานตามโครงการวจิยัใน
หอ้งปฏิบติัการ

ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
การปฏิบติังานของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ 
คือ 
1) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
2) รายงานการศึกษาคน้ควา้ โครง

ร่างงานวจิยั
3) การน าเสนอผลงาน
4) ประเมินผลงานจากการ

ปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการ

PLO3  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ  
สืบคน้ วเิคราะห์และน าเสนอ
ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึก
ทกัษะการคิด และการแกไ้ขปัญหา
เช่น การอภิปราย การน าเสนอ
ผลงาน การท าโครงการวจิยั การ
ปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการ

1) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีให้
นกัศึกษาคิดแกปั้ญหา

2) การน าเสนอผลงานท่ีเกิดจาก
การศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ



 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO4 วางแผนและด าเนินการ
โครงการวจิยัทางเซลลว์ทิยาและ
ชีววสัดุดว้ยตนเองได ้

1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

2)  สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยส์มัพนัธ์ การเขา้ใจ
วฒันธรรมขององคก์ร ฯลฯ ใน
รายวชิาต่าง ๆ 

 

1)  สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 

2)  ประเมินความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 
 

PLO5  ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและ
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชท้กัษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติมาวเิคราะห์
ขอ้มูล 

2) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึก
ทกัษะการส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ประเมินจาก 
1)  ทกัษะในการน าเสนอผลงาน 
2)  ทกัษะการเขียนรายงาน 
3)  ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะทนัตแพทยศำสตร์ 

สำขำวชิำเซลล์วทิยำช่องปำกและวทิยำศำสตร์ชีววสัดุ 

หมวดวชิำบังคบั 
660-711 ปรัชญาและวธีิวทิยาการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์    2((1)-0-4) 

Philosophy and Methodology of Dental Research 
ความหมายและลกัษณะของการวิจยั หลักและวิธีการคน้หาองค์ความรู้ ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือวิจยั 

การวเิคราะห์ปัญหา การออกแบบวจิยั จริยธรรมในการวจิยั การอ่านและวเิคราะห์บทความวจิยั 
Definition and types of research, principles in acquiring knowledge, reliability of research tools, analysis 

of problems, research design, research ethics, critical appraisal of scientific paper 

660-712 ชีววสัดุและการน าไปใช ้ 2((1)-0-4) 
Biomaterials and Applications 
ประเภทและคุณสมบติัของชีววสัดุ การประยกุตใ์ชชี้ววสัดุในวทิยาศาสตร์การแพทย ์
Classifications and properties of biomaterials, applications of biomaterials in medical sciences 

660-713  เซลลว์ทิยาและทนัตชีววสัดุ       3((2)-0-6) 
Cell Biology and Dental Biomaterials 
โครงสร้างและหน้าท่ีการท างานของเซลล์ เซลล์วิทยาพ้ืนฐานในการท างานวิจยัชีววสัดุ คุณสมบติัพ้ืนฐาน

ของชีววสัดุ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเซลลแ์ละชีววสัดุ กลไกการตอบสนองของเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ต่อทนัตชีววสัดุ การทดสอบความ
เขา้กนัไดก้บัเน้ือเยือ่ของทนัตชีววสัดุ  

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  

660-751 สมัมนา 1  1(0-2-1) 
Seminar I 
น าเสนอบทความวชิาการทางเซลลว์ิทยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ โดยเนน้การอ่านแบบวิพากษแ์ละ

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) 
 Seminar II 

น าเสนอบทความวิชาการทางเซลลว์ิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววสัดุ โดยเนน้การน าไปประยกุตใ์ชใ้น
งานวจิยัและวทิยานิพนธ์ 

Presentation of articles in oral cell biology and biomaterials science, emphasized on applications for 
research work and thesis 
 
660-791 การเพาะเล้ียงเซลลส์ตัวใ์นงานวจิยัทางการแพทย ์ 2((1)-3-2) 

Animal Cell Culture in Medical Research  
ทฤษฎีและปฏิบติัการเพาะเล้ียงเซลล์สัตว ์ชีววิทยาของเซลล์เพาะเล้ียง เทคนิคพ้ืนฐานการเพาะเล้ียงเซลล ์

รวมทั้ งการเปล่ียนถ่ายเซลล์ไปยงัอาหารใหม่และการแช่แข็งเพ่ือรักษาสภาพของเซลล์ การแยกเซลล์และการตรวจสอบ
คุณลกัษณะของเซลล ์การแกไ้ขปัญหาท่ีพบบ่อยในการเพาะเล้ียงเซลล ์ 

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 problems 
 
660-794 เทคนิคการปฏิบติัการทัว่ไปในการวจิยั 1(1-2-0) 

 General Lab Techniques in Research 
ทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการทั่วไปในการวิจยั การใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐานต่าง ๆในห้องปฏิบัติการ เช่น 

เซลลว์ิทยา จุลชีววิทยา ชีววิทยาระดบัโมเลกุล สรีรวทิยา ทนัตชีววสัดุ การวิจยัสัตวท์ดลอง และแนวปฏิบติัเพื่อความปลอดภยั
ในหอ้งปฏิบติัการ 

Theory and basic skills in general laboratory research, use of basic laboratory equipment i.e. cell biology, 
microbiology, molecular biology, physiology, dental biomaterial, animal research, and laboratory safety guideline  
 
660-795 ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1(0-3-0) 

 Learning experience in workplace 
การศึกษาดูงานและมีส่วนร่วมในการท างานเป็นระยะเวลาสั้นๆ ในสถานท่ีท างานของผูป้ระกอบการ  
Observation and short-term participation in a workplace with entrepreneur  

 
หมวดวชิำเลือก 
316-501 วสัดุศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

Advanced Materials Science 
โครงสร้างผลึกและพนัธะเคมี ขอ้บกพร่องของผลึก การแพร่ในของแข็ง สมดุลเฟสและ การเปล่ียนแปลงเฟส 

วสัดุเซรามิก วสัดุชีวภาพ วสัดุนาโน วสัดุคอมพอสิท วสัดุฉลาดส าหรับการใชง้านดา้นอิเลก็ทรอนิกส์และอิเลก็โตรออปติกส์ 
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 ไดแ้ก่ แบบขั้น แบบอนุมูลอิสระ แบบไอออน แบบเปิดวงแหวน พอลิเมอไรเซชนัโดยการใช้
ตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดโลหะแทรนซิชนั พอลิเมอไรเซชนัแบบอนุมูลโดยการถ่ายเทอะตอม (เอทีอาร์พี) พอลิเมอไรเซชนัแบบ
ถ่ายเทโมเลกลุโดยการเติมช้ินส่วนโมเลกลุ (ราฟต)์ และคลิกพอลิเมอไรเซชนั 

 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  

  ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์อสัณฐานและพอลิเมอร์สัณฐาน ปรากฏการณ์กลาสแทรนซิชนั จลนศาสตร์ของการ
แยกเฟส อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์การเกิดผลึก ฟิสิกส์ของผลึก การพิจารณาผลึก การจดัเรียงตวัของโมเลกุลอสัณฐาน 
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 การวิเคราะห์หมู่ปลาย สมบติัคอลลิเกทิฟ การกระเจิงแสงแบบสถิต การวดั

ความหนืดแบบแคพิลลารี โครมาโทรกราฟีแบบซึมผ่านเจล สเปกโตรสโกปี (MALDI, NMR และ IR) ดิฟเฟอเรนเชียลสแกน
นิงแคลอริเมตรี เทอร์โมกราวิเมตริกแอนนาไลเซอร์ ไดนามิกแมคคานิคอลเทอมอลแอนนาไลเซอร์ การกระเจิงดว้ยรังสีเอ็กซ์ 
กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน การวเิคราะห์หมู่ฟังกช์นับนพ้ืนผิวของพอลิเมอร์ วธีิการวเิคราะห์ใหม่ๆ 

 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  ปฏิบติัการการสงัเคราะห์และการหาลกัษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 

Polymer Synthesis and Characterization Laboratory 
 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการวิเคราะห์คุณลกัษณะของพอลิเมอร์ วิธีการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ 

ไดแ้ก่ วิธีการแบบบัลค์ แบบสารละลาย แบบสารแขวนลอย และแบบอิมลัชนั การวิเคราะห์คุณลกัษณะไดแ้ก่ การทดสอบ
เบ้ืองตน้ (การละลาย ความหนาแน่น) การหาความหนืดของสารละลาย การหาน ้ าหนกัโมเลกุลดว้ยเคร่ืองเจลเพอร์มิเอชนัโครมา
โทรกราฟี การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทรมิเตอร์และอินฟราเรดสเปคโทรมิเตอ ร์ การ
วิเคราะห์สมบติัเชิงความร้อนดว้ยเคร่ืองดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมตรีและเทอร์โมกราวิเมตริกแอนนาไลเซอร์ การ
วเิคราะห์สมบติัดว้ยเคร่ืองไดนามิกแมคคานิคอลเทอมอลแอนนาไลเซอร์  การกระเจิงดว้ยรังสีเอก็ซ์ การวิเคราะห์สัณฐานวิทยา
ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน 



 

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 

 สมบติัพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูปพลาสติกและยาง กระบวนการผสม กระบวนการอดัรีด 
การฉีด การเป่า การรีด การอดั 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 
  ความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของยาง (อิลาสโตเมอร์) การเตรียมอิลาสโตเมอร์สังเคราะห์ 
วธีิการพอลิเมอไรเซซนั โครงสร้างและสมบติัของอิลาสโตเมอร์ โครงสร้างทางเคมีและสมบติัของยางธรรมชาติ การออกสูตรอิ
ลาสโตเมอร์ 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 

การหาลกัษณะของยางดิบ เช่น ความหนืดมูนนี พลาสติซิต้ี ดชันีการคืนตวั การหาลกัษณะเฉพาะของยาง
คอมปาวด์ เช่น การวลัคาไนซ์ สมบติักระแสวทิยา การทดสอบสมบติัทางกายภาพของยางท่ีวลัคาไนซ์แลว้ เช่น ความหนาแน่น 
ความฝืด ความตา้นทานต่อการสึกหรอ ความตา้นทานการขดัถู ความตา้นการแตกหักแบบงอ ความแข็ง การกระเดง้ตวั สมบติั
ความทนต่อแรงดึง การคืนตวัจากการกดอดั ความตา้นทานการบ่มเร่งดว้ยความร้อน สมบติัการดูดกลืนแรง ความตา้นทานต่อตวั
ท 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 านายสมบัติเชิงวิศวกรรมและเชิงกายภาพของพอลิเมอร์จากโครงสร้างโมเลกุล สมบัติเชิง

กายภาพและเชิงกลของพอลิเมอร์ท่ีสัมพนัธ์กบัโครงสร้างและส่วนประกอบของพอลิเมอร์ สมบติัดา้นวิสโคอิลาสติก    การผิด
รูป 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 าแนกชนิดพลาสติกชีวภาพท่ีไดจ้ากปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ธรรมชาติ วิธีการสังเคราะห์พลาสติก
ชีวภาพ การประยกุตใ์ชง้าน สมบติั การตรวจสอบการเส่ือมสลายทางชีวภาพ การเส่ือมสลายของพลาสติกชีวภาพ เทคโนโลยีสี
เขียว เทคโนโลยนิีเวศน์ ผลิตภณัฑฉ์ลากสีเขียว การรักษาส่ิงแวดลอ้ม/กฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 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  การเส่ือมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
    Polymer Degradation and Stabilization 

 โครงสร้างของพอลิเมอร์และความเสถียร ชนิดของการเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์ สาเหตุทางกล สาเหตุทาง
เคมี สาเหตุทางความร้อน การควบคุมและการป้องกนัการเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์  การเส่ือมสภาพของพอลิเมอร์บางชนิด 
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   พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมโพสิท      2(2-0-4) 
    Polymer Blends and Polymer Composites 

 ชนิดของพอลิเมอร์ผสม การเตรียมพอลิเมอร์ผสม ความเขา้กนัไดร้ะดบัโมเลกลุ  ความเขา้กนัไดร้ะดบัเชิงกล 
การตรวจสอบความเขา้กนัได้ วิธีการเพ่ิมความเขา้กนัได ้พลาสติกเสริมความเหนียวด้วยยาง ชนิดของพอลิเมอร์คอมโพสิท 
วธีิการเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิท ชนิดของสารเสริมแรง สมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์คอมโพสิท 

 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    วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์กบัการประยกุตใ์ชใ้นดา้นเวชภณัฑเ์คร่ืองส าอางและชีวการแพทย ์  2(2-0-4) 
 Polymer Science in Cosmetic and Biomedical Applications 

 โครงสร้างและชนิดของพอลิเมอร์ท่ีใชท้างเวชภณัฑ์เคร่ืองส าอางและชีวการแพทย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อสมบติั
ต่าง ๆ และความสามารถในการย่อยสลายไดท้างชีวภาพซ่ึงสัมพนัธ์กบัโครงสร้างและองค์ประกอบของพอลิเมอร์ ลกัษณะ 
บทบาทและการพฒันาของพอลิเมอร์ในการน าไปประยกุตใ์ชง้านดา้นต่าง ๆ พอลิเมอร์ทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑเ์คร่ืองส าอาง
ท่ีน่าสนใจในชีวติประจ าวนัซ่ึงมีพ้ืนฐานจากวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลิเมอร์ 

 



 

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   การแจกแจงการชักตวัอย่าง  การประมาณค่าและ การ

ทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  การ
วเิคราะห์สหสมัพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  การทดสอบดว้ยไคก าลงัสอง การเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติท่ีเหมาะสม  การ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส 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 
 
374-540  วธีิการเลียนแบบธรรมชาติส าหรับการประยกุตใ์ชท้างการแพทย ์   3((3)-0-6) 

Biomimetic Approach in Medical Applications 
หลกัการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีา้นการเลียนแบบธรรมชาติ ลกัษณะการเลียนแบบทางฟิสิกส์ เคมี 

และ ชีวภาพ กลไกลการเลียนแบบธรรมชาติของโครงสร้าง ลกัษณะเชิงหนา้ท่ี และกระบวนการทางชีวภาพในระดบันาโน ไม
โคร และ แมคโคร เทคโนโลยขีั้นสูงทางดา้นวธีิการการเลียนแบบธรรมชาติเพ่ือการประยกุตใ์ชง้านทางการแพทย ์

Principles of biomimetic science and technology; biomimetic of physical, chemical, and biological 
characteristic; mechanism of biomimetic; functionality; bioprocessing in nano, micro, and macro scales; advanced technology 
in biomimetic approach in medical Application 
 
374-542  วสัดุชีวภาพการแพทย ์ 3((3)-0-6) 

Biomedical Materials 
ความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางดา้นวสัดุชีวภาพทางการแพทย์ การจ าแนกประเภทของวสัดุ 

องคป์ระกอบทางเคมี โครงสร้างโมเลกลุ ลกัษณะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ ลกัษณะเชิงฟิสิกส์ สมบติัของวสัดุกระบวนการผลิตรูปแบบ
ต่างๆ การประยกุตใ์ชง้านทางดา้นการแพทย ์และเทคโลยคีวามกา้วหนา้ทางดา้นวสัดุ 

Principles of biomedical materials science and technology; classification, chemical composition, 
molecular structure, physical chemistry, physical characteristic, processing, medical application, and advance in biomedical 
materials technology 
 
 



 

653-991 การทดสอบคุณสมบติั และความเหมาะสมทางชีวภาพของวสัดุ 3((1-6-2) 
  Material Properties and Biocompatibility Testing 

ศึกษาและปฏิบติัการ วิธีการทดสอบคุณสมบติัและความเหมาะสมทางชีวภาพของวสัดุ ท าโครงการยอ่ยเพ่ือ
ศึกษาหรือ ปรับปรุงคุณสมบติัของวสัดุ และรายงานผลการทดสอบ 

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((2)-0-6) 
  Basic Oral Science  

พฒันาการสร้างฟันของกะโหลกศีรษะและใบหน้า โครงสร้างของฟันและเน้ือเยื่อท่ีอยูร่อบตวัฟัน ระบบ
นิเวศในช่องปาก วิทยาภูมิคุม้กนัในช่องปาก ไบโอฟิล์มในช่องปากและความสัมพนัธ์ของไบโอฟิลม์ต่อการเกิดโรคฟันผุและ
โรคปริทนัต ์

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((2)-0-6)    
  Advanced Oral Science       

อณูชีววิทยาของการพฒันากะโหลกศีรษะและใบหนา้ วทิยาศาสตร์พ้ืนฐานในการป้องกนัโรคฟันผุและโรค
ปริทันต์อักเสบ สรีรวิทยาความเจ็บปวดในช่องปากและใบหน้า กลไกการเกิดโรคมะเร็งในช่องปากในระดับโมเลกุล 
กระบวนการหายของแผล เซลล์ต้นก าเนิด วิศวกรรมการสร้างเน้ือเยื่อ การประยุกต์ใช้อณูชีววิทยาในงานวิจัยทางทันต
แพทยศาสตร์ 

Molecular biology of craniofacial development, basic science of the prevention of dental caries and 
periodontal diseases, physiology of orofacial pain, molecular mechanisms of oral cancer, wound healing process, stem cells, 
tissue engineering, application of molecular biology in dental research 

 
660-716 เซลลชี์ววทิยาระดบัโมเลกลุ 3((2)-0-6) 
  Molecular Cell Biology 

ความรู้ทัว่ไปทางเซลลชี์ววทิยา องคป์ระกอบ โครงสร้างระดบัโมเลกลุและการท าหนา้ท่ีของเซลล ์เมตาบอลิ
สมภายในเซลล์ การแบ่งเซลล์ พฒันาการของเซลล์  การตายของเซลล์  การส่ือสารระหว่างเซลล์และการตอบสนองต่อส่ิง
กระตุน้ การสงัเคราะห์และการดดัแปลงโปรตีน 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 หวัขอ้พิเศษทางเซลลว์ทิยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ 1 2((1)-0-4) 
  Special Topics in Oral Cell Biology and Biomaterials Science I 

หวัขอ้พิเศษดา้นเซลลว์ทิยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ คลอบคลุมหวัขอ้เร่ืองท่ีทนัสมยัและน่าสนใจท่ี
ไม่มีในหลกัสูตร   

 
 



 

Special topics in oral cell biology and biomaterials science covering current and interesting subjects not 
included in the curriculum  
 
660-718  หวัขอ้พิเศษทางเซลลว์ทิยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ 2   2((1)-0-4) 
  Special Topics in Oral Cell Biology and Biomaterials Science II 

หวัขอ้พิเศษดา้นเซลลว์ทิยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชีววสัดุ คลอบคลุมหวัขอ้เร่ืองท่ีทนัสมยัและน่าสนใจท่ี
ไม่มีในหลกัสูตร 

Special topics in oral cell biology and biomaterials science covering current and interesting subjects not 
included in the curriculum  
 
660-792 เทคนิคทางชีววทิยาระดบัโมเลกลุในการวจิยัทางชีวเวช 2((1)-3-2) 

Techniques in Molecular Biology for Biomedical Research 
เทคนิคทางอณูชีววิทยาท่ีใชใ้นงานวิจยัทางชีวเวช โดยเน้นเทคนิคการสกดัดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ พีซีอาร์ 

นอร์ทเทิร์นบลอทไฮบริไดเซชนั เซาเทิร์นบลอทไฮบริไดเซชนั 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 เทคนิคทางจุลชีววทิยาในการวจิยัทางชีวเวช  2((1)-3-2) 
Techniques in Microbiology for Biomedical Research     
เทคนิคและการใชเ้คร่ืองมือทางจุลชีววทิยา เช่น การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ การเพาะเล้ียงจุลินทรียใ์นสภาวะ

ท่ีมีออกซิเจนหรือสภาวะท่ีไร้ออกซิเจน  การเก็บรักษาจุลินทรีย ์ 
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((1)-0-4) 
  Advanced Dental Materials 

ศึกษาโครงสร้างและสมบติัของวสัดุประเภทต่าง ๆ  พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะและคอมโพสิต ตลอดจนสมบติั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชแ้ละการทดสอบวสัดุทางทนัตกรรม ชนิดและสาเหตุของความลม้เหลวของวสัดุประเภทต่าง ๆ 
และวิธีป้องกนั วิธีการปรับปรุงคุณสมบติัของวสัดุประเภทต่าง ๆ เพ่ือสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเลือกใชว้สัดุทางทนัตก
รรมไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าหรับงานวิจยั และสามารถวิเคราะห์หากเกิดความลม้เหลวของวสัดุหรือช้ินงานต่าง ๆ 
นอกจากน้ีมีการสมัมนาในหวัขอ้วสัดุทางทนัตกรรมท่ีอยูใ่นความสนใจ 

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  
 
 
 
 
 



 

วทิยำนิพนธ์ 
660-771  วทิยานิพนธ์       36(0-108-0) 

Thesis 
ศึกษาและท าการวิจยัในหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววสัดุ ภายใตก้าร

ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดยเนน้การบูรณาการองคค์วามรู้เดิม 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 าการวิจยัในหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววสัดุ ภายใตก้าร

ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
Study and conducting research in topics related to oral cell biology and biomaterials science under 

supervision of a faculty advisor 
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