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สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (02738) 
 

02738311 พฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต 3(2-3-6) 

 (Behaviors of Life)  

 ประวัติและวิธีการศึกษาพฤติกรรมของสัตว และการตอบสนองของพืช พ้ืนฐาน ความรู

เก่ียวกับพฤติกรรมดานสรีรวิทยา พัฒนาการ และวิวัฒนาการ คุณคาทางนิเวศ และการ

ประยกุต มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 History and study approaches of animal behaviors and plant  responses; 

basic knowledge of behaviors in their physiology, development and 

evolution; ecological value and application. Field trip required. 

02738312 หลักการจัดระบบและอนุกรมวิธาน 3(3-0-6) 

 (Principles of Systematics and Taxonomy)  

 ประวัติและความสําคัญของอนุกรมวิธาน อนุกรมวิธานกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระบบการจําแนกสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิตโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา กาย

วิภาค และขอมูลทางชีวโมเลกุล การสรางและการใชรูปวิธาน การระบุชื่อและการ

กําหนดชื่อวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตเชิงวิวัฒนาการ ประวัติ

วิวัฒนาการ 

 History and importance of taxonomy, taxonomy and biodiversity, 

classification system of living organism, classification of living organism by 

morphological characters, anatomical characters, and biomolecular data, 

dichotomous key construction and appliance, identification and 

nomenclature of living organism, evolutionary relationship of living 

organism, phylogeny.  

02738313 ปฏิบัติการหลักการจัดระบบและอนุกรมวิธาน 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Principles of Systematics and Taxonomy)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน : 02738312 

 ปฏิบัติการการจําแนกหมวดหมูสิ่งมีชีวิต การเก็บและการรักษาตัวอยางสิ่งมีชีวิต  การ

ระบุชื่อสิ่งมีชีวิต  มีการทัศนศึกษา 

 Laboratory in the classification of living organisms, collection and 

preservation of specimens, identification of living organisms. Field trip 

required.   

 



408 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

02738341 เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือสําหรับพืชเศรษฐกิจ 3(2-3-6) 

 (Tissue Culture Techniques for Economic Crops)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืช การประยุกตเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลและ

เนื้อเยื่อพืชเพ่ือการผลิตพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุพืช การผลิตพืชปลอดไวรัส การ

ปรับปรุงพันธุพืช และ การผลิตเมล็ดพืชเทียม ความกาวหนาในการเพาะเลี้ยงเซลลและ

เนื้อเยื่อเพ่ือการผลิตพืชเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Plant cell and tissue culture techniques, application of plant cell and 

tissue culture techniques for economic crops production, clonal 

propagation, virus-free plant production, plant breeding and artificial seed 

production, progress in cell and tissue culture for economics plant 

purposes.  Field trip required.  

02738342 การผลิตและการใชประโยชนชีวผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 (Production and Utilization of Bioproducts)  

 ความสําคัญของวิทยาศาสตรชีวภาพในการนําไปสูการผลิตและการใชประโยชนชีว

ผลิตภัณฑ ชีวเคมีผลิตภัณฑ สารธรรมชาติและสารสกัดจากพืช ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย 

ยีนและสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับชีวสารสนเทศ สมบัติ

ทางชีวภาพและการใชประโยชน สิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 

 Importance of biological science for production of bioproduct groups, 

biochemical products, natural substance and plant extracts, microbial 

products, gene and genetically modified organism, computer technology 

for bioinformation, biological properties and application, patent and 

intellectual property. 

02738343 เทคโนโลยีการเปล่ียนสภาพชีวมวล 3(3-0-6) 

 (Biomass Conversion Technology)  

 หลักการการเปลี่ยนสภาพชีวมวล ความสําคัญของชีวมวลและการเปลี่ยนสภาพเพ่ือผลิต

พลังงานชีวภาพ เทคโนโลยีการทําใหหนาแนน ไพโรไลซิส การทําใหเกิดแกส การเผาไหม

ชีวมวล การผลิตเอธานอล การผลิตแกสชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซล การผลิตไบโอพอลิ

เมอรและพลาสติกชีวภาพ 



409 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 Principle of biomass conversion, important and bioconversion of biomass 

for bioenergy, technology of densification, pyrolysis, gasification, biomass 

combustion, ethanol production, biogas production, biodiesel production, 

biopolymer and bioplastic production. 

 

02738361 ชีววิทยาโมเลกุลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Molecular Biology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 ความรูเบื้องตนทางชีววิทยาโมเลกุล ลักษณะจีโนมของโพรแคริโอตและ 

ยูแคริโอต กระบวนการจําลอง  การแลกเปลี่ยนชิ้นสวน และการเปลี่ยนลําดับ 

ดีเอ็นเอ  การแสดงออกของยีน กระบวนการสรางอารเอ็นเอ การแปลงรหัสเปนโปรตีน 

การเกิดความผิดปกติของยีนและการซอมแซม ยีนกับการพัฒนาการ เทคโนโลยีทางดาน

รีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ  และเทคนิคทางดาน 

พันธุวิศวกรรม จีโนมและเทคโนโลยีของจีโนม โรคทางพันธุกรรมและการรกัษา 

 Introduction to molecular biology, genome structure of prokaryotes and 

eukaryotes, DNA replication, recombination and rearrangement, gene 

expression, transcription, translation, DNA mutation and repair, genes and 

development, recombinant DNA technology and genetic engineering, 

genome and genome technology, genetic diseases and gene therapy. 

 

02738390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation)  

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรู

พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร

และมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบคุลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 

เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

 Principles, concepts and processes of cooperative education, related rules 

and regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic 

knowledge and techniques in working. Communication and human 

relations. Personality development. Quality management system in 

workplace. Presentation techniques. Report writing.  
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02738411 ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล 4(4-0-8) 

 (Molecular Cell Biology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01402111 

 เซลลและสิ่งมีชีวิต ชีวโมเลกุล หลักเทอรโมไดนามิกสของเซลล เยื่อหุมเซลล ออร

แกเนลล ไซโตสเกเลตอน สารเคลือบเซลล สารพันธุกรรมและหนาท่ี การยึดติดและการ

เชื่อมของเซลล การสื่อสารของเซลล วัฏจักรเซลลและการควบคุม การตายของเซลล 

สเต็มเซลล เซลลมะเร็ง ระบบภูมิคุมกัน  

ชีววิทยาระบบ ชีววิทยาสังเคราะห  
 Cell and life, biomolecules, thermodynamics of cell, biological membrane, 

organelles, cytoskeleton, extracellular matrix, genetic materials and 

functions, cell adhesion and junction, cell communication, cell cycle and 

control, cell deaths, stem cell, cancer cell, immune system, system 

biology, synthetic biology. 

02738431 หลักภูมิศาสตรสัตว 3(3-0-6) 

 (Principles of Zoogeography)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01423113 

 หลักการทางภูมิศาสตรสัตว รูปแบบการแพรกระจาย บทบาททางประวัติศาสตร  อันตร

กิริยาของพันธุกรรมและนิเวศวิทยาในการเกิดสปชีสใหม ทฤษฎีสมดุลของสปชีส  

วิวัฒนาการของสังคมสัตวและภูมิศาสตรสัตวของโลก 

 Priciples of zoogeography, distribution pattern, the roles of history, the 

interaction of genetics and ecology in development of speciation, the 

species equilibrium theory, the evolutionary zoogeography of 

communities and major zoogeographical regions of the world. 

02738432 ชีววิทยาของแมลงน้ํา 3(3-0-6) 

 (Aquatic Insects Biology)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 01424111 

 กําเนิดและวิวัฒนาการของแมลง อันดับและการจัดจําแนกอันดับของแมลงน้ํา แหลงท่ีอยู

อาศัย โครงสรางชุมชน วงจรชีวิต การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา ชีววิทยา

ประชากร พลวัตรประชากร ความสัมพันธในโซอาหาร การประยุกตในการติดตาม

คุณภาพน้ํา มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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 Origin and evolution of insects, orders and key to aquatic insect orders, 

habitat, communities, life history, morphological and physiological 

adaptations, population biology, population dynamics, trophic 

relationships and application to water quality monitoring. Field trip 

required. 

02738433 ชีววิทยาของปลา 3(2-3-6) 

 (Biology of Fish)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 สัณฐานวิทยาของปลา โครงสรางและหนาท่ี พฤติกรรม การแพรกระจายทางภูมิศาสตร 

ความหลากหลายและสถานภาพของทรัพยากรปลาในปจจุบัน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Morphology of fish, structure and function, behaviour, geographical 

distribution, diversity and present status of fish resources. Field trip 

required. 

02738434 ชีววิทยาอุณหภาพเบ้ืองตนของสัตวขาขอ 3(3-0-6) 

 (Introductory Arthropod Thermal Biology)  

 หลักการของชีววิทยาอุณหภาพของสัตวขาขอ นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา กระบวนการ

การควบคุมอุณหภูมิรางกาย การกระจายและความชุกชุมของสัตวขาขอ พลวัตร

ประชากร 

 Principle of arthropod thermal biology, eco-physiology, thermoregulation, 

distribution and abundance of arthropods, population dynamic. 

 

02738435 ชีววิทยาอุณหภาพเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Thermal Biology)  

 ความหมายและความสําคัญของการศึกษาชีววิทยาอุณหภาพ วิวัฒนาการของการศึกษา

ชีววิทยาอุณหภาพ ความไวตออุณหภูมิ การปรับตัวใหเขากับอุณหภูมิ ทฤษฎีปจจัยจํากัด

กับการอยูรอด ภูมิอากาศจุลภาค การตอบสนองของเซลล ระบบการปรับอุณหภูมิ

รางกาย ชวงการเกิดกิจกรรม ทฤษฎีการปรับตัวรวม บรรทัดฐานปฏิกิริยาความรอน 

 The meaning and importance of thermal biology study, evolution of 

thermal biology study, thermal sensitivity, thermal acclimatization, limiting 

factor-survival theory, microclimate, cellular responses, thermoregulatory 

system, activity range, theory of coadaptation, thermal reaction norm. 
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02738441 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเซลลและการประยุกต 3(3-0-6) 

 (Cell Cultivation Technology and Application)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเซลล เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลลพืช เซลลสัตว 

และเซลลจุลินทรีย ปจจัยท่ีมีผลตอการเพาะเลี้ยงเซลล การใชประโยชนจากการ

เพาะเลี้ยงเซลล กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยง เซลลพืช เซลลสัตว และ เซลล

จุลินทรีย มีการศึกษานอกสถานท่ี  

 Introduction to cell cultivation, cultivation technology of plant cell, animal 

cell and microbial cell, factors affecting on cell cultivation, utilization of 

cell cultivation, legislations involved in plant cell, animal cell and 

microbial cell cultivation. Field trip required. 

02738451 ชีวเคมีประยุกต 3(3-0-6) 

 (Applied Biohemistry)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 01402313 

 การประยุกตวิชาชีวเคมีในดานอาหาร ยา การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย และ

สิ่งแวดลอม  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Applications of biochemistry in food, pharmaceutical, agriculture, industry, 

medicine and environment. Field trip required.  

02738452 เคมีเชิงฟสิกสทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 4(3-3-8) 

 (Physical Chemistry in Biological Science)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403111 

 หลักอุณหพลศาสตรทางชีวเคมี  จลนพลศาสตร และกลไกของปฏิกิริยาทางชีวเคมี 

เคมีไฟฟาในระบบชีวภาพ จลนพลศาสตรของเอนไซม การประยุกตในการศึกษาทาง

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

 Principles of biochemical thermodynamics, kinetics and mechanisms of 

biochemical reaction, electrochemistry in biochemical system, enzyme 

kinetics; application in biological science. 

02738461 เทคนิคการถายยีนในพืช 3(3-0-6) 

 (Plant Gene Transfer Technology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01416311 

 หลักและวิธีการสรางรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ และการถายทอดยีนลูกผสมเขาสูพืช 

 Principles and techniques of making recombinant DNA and nonsexual 

gene transfer in plants. 
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02738462 วิทยาศาสตรชีวภาพเชิงประยุกตเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

 (Applied Biological Science for Life)   

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01402313 

 บทนําของวิทยาศาสตรชีวภาพเชิงประยุกตท่ีมีผลตอสุขภาพชีวิตในโลกปจจุบันดาน

พลังงาน สิ่งแวดลอม และการแพทย แหลงท่ีมาและการผลิตสารทางชีวภาพ เทคโนโลยี

สะอาดเพ่ือการผลิต การสลาย การควบคุม และตรวจจับ  พลังงานชีวภาพและการผลิต  

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือรองรับการระบาดในระดับตางๆ การอภิปรายหัวขอท่ีใชในการ

แขงขันระดับนานาชาติ ในการสรางผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ  มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

 Introduction of applied biological science for modern and perspective life 

in energy, environmental and medical science. The resources of biological 

macromolecules and production. Clean technology for production, 

degradation, remediation and monitor. Biofuel and production. 

Biotechnology for handle the epidemics. Intellectual interaction in 

International Genetically Engineered Machine competition (IGEM) projects. 

Field trip required. 

02738463 นิติวิทยาศาสตรทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

 (Forensic Biology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01416311 

 ชีววิทยาทางนิติวิทยาศาสตรเบื้องตน การตรวจสอบท่ีเกิดเหตุท่ีมีหลักฐานทางชีววิทยา 

การวิเคราะหการกระจายของเลือดในท่ีเกิดเหตุ แหลงของหลักฐานทางชีวภาพ เทคนิค

พ้ืนฐานในการวิเคราะหทางชีววิทยา เทคนิคทางเซรุมวิทยา การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต 

การระบุและการจําแนกหมูเลือด การวิเคราะหทางพันธุศาสตรเพ่ือระบุอัตลักษณ โดย

ใชแวริเอเบิลนัมเบอรแทนเด็มรีพีท การวิเคราะหทางพันธุศาสตรเพ่ือระบุอัตลักษณ โดย

ใชเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบตาง ๆ การประเมินความนาเชื่อถือของผลการวิเคราะหดีเอ็น

เอ 

 Introduction to forensic biology, crime scene investigation of biological 

evidence, crime scene bloodstain pattern analysis, sources of biological 

evidence, basic technology in forensic biology, serology technique, species 

identification, identification of blood and blood group typing, genetic 

analysis for individual identification using variable number tandem repeat, 

genetic analysis for individual identification using various type of DNA 

markers, evaluation of the strength of forensic DNA profile results. 
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02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-3-6) 

 (Instrument in Biological Science)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403112 

 หลักการและเทคนิควิธีการใชเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ   

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Principles and methods of using the research instruments for biological 

science. Field trip required. 

02738473 การประยุกตคอมพิวเตอรทางวิทยาศาสตรชีวภาพ      3(2-2-5) 

 (Computer Application in Biological Science)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01402311 

 การสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต การศึกษาบนอินเทอรเน็ต ระบบสารสนเทศ ระบบ

ฐานขอมูล  และการประยุกตใชงานคอมพิวเตอรทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 Data communication and internet, the study on internet, information 

system, database system and computer application in biological science. 

02738481 นิเวศวิทยาชุมชีพ      3(3-0-6) 

 (Community Ecology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424381 

 หลักการทางนิเวศวิทยาของสังคมชีวิต  ลักษณะสมบัติและแบบแผน ปจจัยท่ีมีผลตอ

โครงสราง เสถียรภาพ ความสัมพันธในเชิงอาหารและการถายทอดพลังงาน การ

เปลี่ยนแปลงแทนท่ี การประยุกต การแกปญหา การจัดการธรรมชาติของสังคมสิ่งมีชีวิต

ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือฟนฟู 

 Principles of community ecology, characteristics and patterns, factors 

affecting on community structure, stability, food web relationships and 

energy transfers, succession, application used to solve problems 

concerning the management of natural, altered or reconstructed 

communities. 
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02738482 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับนิเวศวิทยา 3(2-3-6) 

 (Geographic Information System for Ecology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424381 

 สารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน หลักการสรางแผนท่ี ลักษณะของขอมูลในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร การวิเคราะหขอมูลเวคเตอรและราสเตอรในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร การจัดการขอมูลเชิงพ้ืนท่ี การรับรูระยะไกล การประยุกตระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรกับการศึกษาดานนิเวศวิทยา งานวิจัยดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ี

นาสนใจ 

 Introduction of Geographic Information System, principles of mapping, 

data characters in GIS, vector and raster data analysis in GIS, spatial data 

management, remote sensing, applications of GIS on ecological studies, 

interesting research in GIS. 

02738490 สหกิจศึกษา 6 

 (Cooperative Education)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02738390 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว  ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการ

จัดทํารายงานและการนําเสนอ 

 On the job training as a temporary employee according to the assigned 

project including report and presentation.   

02738491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(3-0-6) 

 (Basic Research Methods in Biological Science)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  การกําหนดปญหา การวางรูปแบบ

การวิจัย  การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและ

ตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

 Principles and research methods in biological science, identification of 

research problems, formulatation of research objectives and hypotheses, 

collection of data, data analysis and interpretation, application of statistics 

for research, report writing and presentation. 

02738496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 1-3 

 (Selected Topics in Biological Science)  

 หัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรชีวภาพในระดับปริญญาตร ีหัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแต

ละภาคการศึกษา 
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 Selected topics in biological science at bachelor’s degree level. Topics are 

subject to change each semester. 

02738497 สัมมนา 1 

 (Seminar)  

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรชีวภาพในระดับปริญญาตรี 

 Presentation and discussion on current interesting topics in biological 

science at the bachelor’s degree level. 
 

02738498 ปญหาพิเศษ  3 

 (Special Problems)  

 การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรชีวภาพระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน 

 Study and research in biological science at the bachelor’s degree level 

and compiled into a written report. 

02738499 โครงงานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(0-9-5) 

 (Project in Biological Science)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02738491 

 การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ นําผลการศึกษามาวิเคราะหและเรียบ

เรียงเขียนเปนรายงานทางวิทยาศาสตร และนําเสนอ 

 Study and doing research in biological science, data analysis and 

compiled into a scientific paper and presentation. 

 
 


