
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สาขาวิชาสถิติ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
 



สาขาวิชาเคมี 
 

ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
อักษรย่อ     > วท.บ. เคมี (จ านวน 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

หลักสูตรมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ชีวเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ และเคมี
ประยุกต ์โดยผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหา และพฒันางานทางดา้นวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยไีด ้
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเคมีเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยสีมัยใหม่  
และจัดให้นิสิตมโีอกาสฝึกงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประสบการณ์จากการฝึกงานนี้จะ            
ช่วยส่งเสริมให้นิสิตสามารถพัฒนาความรู ้รวมทั้งทักษะทางดา้นเคมีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถตาม          
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยตา่งๆ ที่ท าการเปิดสอนสาขาวชิาเคมี            
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครู/อาจารย์ ต ารวจ ทีส่ามารถเข้าท างานได้ เช่น บริษัทเคมีภัณฑ ์โรงงานยาสบู โรงงานผลิต
อาหาร บริษัทน า้อัดลม โรงงานน ้าตาล บริษทัน า้มัน โรงงานผลติเส้นใย โรงงานผลิตผงซักฟอก โรงงานปนูซีเมนต์ 
โรงงานส ีโรงงานกระจก โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตพลาสติก กองพิสูจน์หลักฐาน กรมต ารวจ การไฟฟา้
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง กรมทรัพยากรธรณีกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ กรมพัฒนาที่ดิน 
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส านักงานปรมาณูเพื่อสนัติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาชีววิทยา 
 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
อักษรย่อ    > วท.บ. ชีววิทยา (จ านวนไมน่้อยกว่า 137 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวติและองค์ประกอบพื้นฐานของชีวติ รวมทั้งสายสมัพันธ์              
ทางวิวฒันาการระหว่างสิ่งมีชวีติ (phylogenetic relationship) ซึ่งสามารถน าไปอธิบายพฤตกิรรมของชีวิต และ
พฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดล้อมได้ถึงแกน่แท้ของความเป็นจริงมากยิ่งขึน้หรือการเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ในทุกระดับของการจัดระบบชวีติ (level of boil ogicalorganization) และสุดทา้ยเกิดความส านึกและตระหนักถึง
ความสัมพันธ์อย่างเปน็ระบบระหว่างสิ่งที่ด ารงชวีิตอยู่บนโลก 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

ผู้ศึกษาจะได้รับความรู้ที่ครอบคลุมหลักความรู้ชีววิทยาพืน้ฐาน ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ                
เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาและวิจยัในระดับสงูซึ่งเปน็กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือน าไปประยุกต์กับศาสตร์ 
อ่ืน ๆ เพื่อความทันสมัยและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อประโยชน์ในมิติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม                   
การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างมปีระสทิธิภาพและเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนต่อไป นอกจากนี ้หลักสูตร
ยังมีเครือข่ายทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนทั้งในและตา่งประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
และอีกหลายประเทศในเอเชีย ท าให้ผู้ศึกษามีโอกาสที่จะสามารถไปแลกเปลี่ยนหรือฝึกประสบการณ์ การท างานวิจัย
ในต่างประเทศ หลักสูตรยังมีโครงการ สควค. (โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์) ซึ่งผู้ที่สนใจอาชีพคุณครูและมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะสามารถสมัครเข้าโครงการ           
ได้ตั้งแต่ชัน้ปทีี ่1-3 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต และต้องผา่นการทดสอบความรู้
ความสามารถตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวชิาจลุชวีวิทยา
ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ และบรรพชีวนิทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรชวีวิทยา ได้รับการฝึกทักษะในหลากหลายดา้น ท าให้ที่ผา่นมาเป็นที่ต้องการ
ของหน่วยงานตา่งๆ ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน บางครั้งผู้ศกึษาจะได้รับการเสนองานระหวา่งเรียนปฏบิัติการ            
สหกิจศึกษา ตัวอย่างงาน ได้แก่ นักวิจัย ในหน่วยงานมหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ                
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งนักพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม นักนติิวิทยาศาสตร ์ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม งานทีเ่ก่ียวข้องกับ
สาธารณสุขและการเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชพีอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัวได้อีกทางหนึ่งดว้ย 
 
 
 



สาขาวชิาฟสิกิส์ 
 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์
อักษรย่อ    > วท.บ.ฟิสิกส์ (จ านวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

หลักสูตรมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับหลักการ ทฤษฎีที่ส าคัญทางฟสิิกส์ โดยผู้เรียนจะสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการอธิบายและแก้ปัญหาทางฟิสิกสไ์ด้ 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านฟสิิกส์ คณิตศาสตร์ รวมไปถึงการใช้เคร่ืองมือในการวัดวิเคราะห์เพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ทางฟสิิกสท์ี่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถติดตาม 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกยุคปัจจบุันได้ มีเจตคติในการใฝ่รู้และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง มีทักษะใน
การสื่อสาร มีความเป็นผูน้ าและสามารถท างานร่วมกันเปน็กลุ่ม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม
เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถท างานได้หลากหลายอาชีพ 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ต้องเป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายและต้องผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ                   
ตามที่มหาวิทยาลัยและหลักสูตรก าหนด 
 
แนวทางในการศกึษาตอ่ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาฟิสิกส์
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องได ้เช่น ดาราศาสตร์วัสดุศาสตร ์วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สุญญากาศเทคโนโลยีนิวเคลียร ์เทคโนโลยธีรณี วิศวกรรมพลังงาน เป็นต้น 
 
แนวทางในการประกอบอาชพี 

สามารถประกอบอาชีพคร ูอาจารย์ นักวิจัยในสถาบนัวิจัยตา่งๆ ได้แก่ศูนย์ซินโครตรอน สถาบนัส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(NTEC, MTEC และ NANOTEC) สถาบนัวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ต ารวจ
พิสูจน์หลักฐาน เปน็ต้น นอกจากนี้ยังสามารถท างานในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานเอกชนที่ต้องใช้ความรู้
ทางดา้นฟสิิกส ์เช่น โรงงานผลติวัสด ุโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์บริษัทจ าหน่าย
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ประกอบการ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาฟสิกิส์ประยกุต์  
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ แบ่งออกเป็น 2 สาขา ให้เลือกเรียนในชั้นปีที่ 2 ดังนี้ 
 

1. วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) 
2. วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์) 

 
สาขาวชิาฟสิกิส์ประยกุต์ (พลงังาน) 

 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต ์(พลังงาน) 
อักษรย่อ    > วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน)  (จ านวนไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต) 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

หลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต ์(พลังงาน) เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (PRE) สามัญ” ของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน นิสิตที่จบ
หลักสูตรนี้สามารถขอรับใบอนุญาตผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้แก่อาคาร/โรงงานควบคุม 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถตาม             
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ  

สามารถประกอบอาชีพนักวิชาการหรือนักวิจัยในสถาบนัวิจัยของรัฐและเอกชน หรือเป็นผู้รับผิดชอบ                
ด้านพลังงานสามัญ ในการรับผดิชอบด้านพลงังานส าหรับอาคารควบคุม (ผชอ.) และโรงงานควบคุม (ผชร.) หรือ                 
รับราชการในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในต าแหน่งนักวิชาการ
พลังงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงศึกษาธิการในต าแหน่งครูผู้ช่วย หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เชน่             
รับออกแบบและติดตั้งระบบพลงังานทดแทน 

 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขา ฟิสิกส์ ฟิสิกสป์ระยุกต์ เทคโนโลยีพลังงาน 
พลังงานทดแทน วิศวกรรมพลังงาน ทัง้ในมหาวิทยาลยัในประเทศและต่างประเทศ เชน่ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 



สาขาวชิาฟสิกิส์ประยกุต ์(อิเลก็ทรอนกิส)์ 
 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต ์(อิเล็กทรอนิกส์) 
อักษรย่อ    > วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์) (จ านวนไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต) 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

หลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต ์(อิเล็กทรอนิกส์) เป็นหลักสูตรทีม่ีขอบเขตเนื้อหาที่เติมเต็มช่องว่าง
ความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างนักฟิสิกส์และวิศวกรทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้น
ฐานความรู้ต่างๆ ทางดา้นฟิสิกส์บริสุทธิไ์ปจนถึงเนื้อหาการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร 
เพื่อตอบโจทย์ประเทศในดา้นผูน้ าในการผลิตและส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งมีแนวทางการบริหารหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยและก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรได้มุ่งเนน้และสง่เสริมให้นิสิตได้
เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในการท างานจริงในสถานประกอบต่างๆ 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถตาม                   
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ  

สามารถประกอบอาชีพนักวิจัยและพัฒนาในสถาบันวิจัยของรฐั รัฐวิสาหกิจและเอกชน บริษัทสื่อสารหรือ
ติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ บริษัทผลติชิน้ส่วนและอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ ฮาร์ทดิสก์ และเคร่ืองมือวัดต่างๆ ได้แก่ 
ครู หรืออาจารย์สาขาฟสิิกส์ หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ 
วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ฝา่ยเทคนคิต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น รบัออกแบบ
และติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมตัิ ระบบสื่อสารไร้สายหรือผ่านใยแก้วน าแสง เปน็ตน้ 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขา ฟิสิกส์ ฟิสิกสป์ระยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสื่อสาร จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาคณติศาสตร์ 
 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
อักษรย่อ    > วท.บ. คณิตศาสตร์ (จ านวน 130 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนเกิดการศึกษาแบบต่อเนื่องโดยมีคณิตศาสตร์เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการศึกษา
ด้านตา่งๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

ผลิตบัณฑิตทีส่ามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องและใช้ในการประกอบ
อาชีพได้อยา่งกว้างขวาง เน้นให้ผู้เรียนรู้ถึงกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งสูตรตา่งๆ ในทางคณิตศาสตร์และสามารถ
ประยุกต์ใช้และท างานวิจัยต่อไปได้ มีความสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
สามารถศึกษาหรือวิจัยต่อในระดับที่ขั้นสงูขึ้นได้ในแขนงตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในการพฒันาด้านต่างๆ 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

 
แนวทางในการศกึษาตอ่ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายสาขาวชิาเชน่ คณิตศาสตร ์คณิตศาสตร์
ประยุกต ์ฟิสิกส์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ สถิต ิทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชพี 

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่นสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีส านักงานสถิติแห่งชาติส านักงานประกันสังคม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาสถติ ิ
 

ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิต ิ
อักษรย่อ     > วท.บ.สถิต ิ(จ านวนไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับระเบียบวธิีการทางสถิติ วิธีการชักตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล 
การวิเคราะห์การถดถอย การพยาการณ์ ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์หลายตัวแปร การออกแบบการทดลอง  
การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และนิสิตต้องผ่านการฝึกงาน การควบคุมคุณภาพ 

 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

พัฒนาบุคลากรทางสถิติเพื่อให้ใช้ความรู้ทางสถิติในการคิดวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบและมีเหตุผลเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถตาม          
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

สามารถศึกษาต่อในระดบับณัฑติศึกษาได้ในทุกสาขาที่สนใจ เชน่ สถิติ สถิติประยุกต ์วิทยาการจัดการสถิติ 
วิทยาการสารสนเทศ การวิจัยด าเนินงาน การจัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 
แนวทางการประกอบอาชพี 

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหนว่ยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในต าแหน่งงานดังต่อไปนี้ เช่น 
นักวิชาการสถิติ นักวิจัยและพฒันา นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารจัดการข้อมูล 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล พนักงานวางแผนและควบคุมการผลิต พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิต พนักงานบริหาร
จัดการด้านโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน ทีป่รึกษาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
รวมทั้งการประกอบอาชพีอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาจลุชวีวทิยา 
 

ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
อักษรย่อ    > วท.บ. จุลชีววิทยา (จ านวนไม่น้อยกวา่ 145 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาเก่ียวกับจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น อาร์เคียแบคทีเรีย เห็ดรา สาหร่าย และ 
โปรโตซัว ไวรัส และไวรอยด ์โดยศึกษาในด้านอนุกรมวิธาน สรีรวิทยา พันธุกรรม นิเวศวิทยาความสัมพนัธ์ของ
จุลินทรีย์กับมนุษย ์สัตว ์และพชื การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การวนิิจฉัยจุลนิทรีย ์วิทยาภูมิคุ้มกัน รวมถึงการศึกษา
เก่ียวกับการประยุกต์ใช้ในดา้นต่าง ๆ เช่น ด้านการแพทย ์สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเกษตร และอุตสาหกรรม 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาและยกระดบัคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาการ  
และการวิจัยทางสาขาจลุชีววทิยาให้สอดคล้องกับภูมิสังคม โดยยึดสภาพท้องถิน่และความต้องการของชุมชนเปน็หลัก
ควบคู่กันไปกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  มีทั้งทักษะทางวชิาการ ทักษะการปฏิบตัิงานและทักษะทางสงัคมควบคู่กัน โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

 
แนวทางในการศกึษาตอ่ 

บัณฑิตสาขาจลุชีววทิยา สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้เป็นพืน้ฐานในการศึกษาระดับสูง
ขึ้นในหลายสาขาวชิา ทั้งในสาขาวิชาในกลุ่มจุลชีววิทยาประยุกต์ เช่น จุลชีววิทยาทางด้านการแพทย์ จุลชีววิทยา 
อุตสาหกรรม จุลชวีวิทยาสิ่งแวดล้อม โรคพืช และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน อาทิเช่น ชีวเคม ี
เทคโนโลยชีีวภาพ พันธุวิศวกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ทั้งในหลักสูตรปกติและ
หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชพี 

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจลุชีววทิยา ได้เปดิให้นิสิตได้เลือกเรียนรายวิชา จุลชีววิทยาใน
ด้านตา่ง ๆ ตามความถนดั ดังนั้น แนวทางในการประกอบอาชพีของบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา จึงมีความหลากหลายใน
สายงานทัง้ในส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น นักวิชาการ นักวิจัยและพฒันาฝา่ยประกันคุณภาพ และ
ฝ่ายควบคุมภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรม
นอกจากนั้นยงัสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัวได้อีกทางหนึ่งดว้ย 
 


