
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
สาขาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สาขาวิชาสถิติและนวัตกรรมข้อมูล 
สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล 
สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี 
สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 



สาขาวิชาเคมี 
 

ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
อักษรย่อ     > วท.บ. เคมี (จ านวน 130-142 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 

หลักสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ชีวเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ และเคมี
ประยุกต์ โดยผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหา และพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีได้ 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเคมีเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยสีมัยใหม่  
โดยแบ่งการเรียนในหลักสูตรเปน็ 3 โปรแกรม ได้แก่โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา และโปรแกรมก้าวหน้าทาง
วิชาการ  ซึ่งนิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ โดยโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษาจะจัดให้นิสิตมี
โอกาสฝึกท างานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึง่ประสบการณ์จากการฝึกท างานนี้จะช่วยส่งเสริม 
ให้นิสิตสามารถพัฒนาความรู้ รวมทั้งทักษะทางดา้นเคมีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สว่นโปรแกรมก้าวหน้าทางวชิาการ  
นิสิตสามารถเรียนรายวชิาของบณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ไว้ล่วงหน้าได้ ท าให้มีเวลาในการท าวจิัย (หากเรียนต่อ 
ปริญญาโท) มากยิ่งขึน้ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถตาม          
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยตา่งๆ ที่ท าการเปิดสอนสาขาวชิาเคมี            
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น 
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการด้านเคมีในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ พนักงาน
วิจัยและพฒันาในโรงงานอุตสาหกรรม ครูสอนวิชาเคมีในสถานศึกษา ต ารวจพิสจูน์หลักฐาน พนักงานขายสารเคมี 
อุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยหรือวิชาการทางด้านเคมี หรือ
งานอ่ืน ๆ ที่อาศัยความรู้ทางเคมี ตัวอย่างสถานที่ท างานเชน่ บริษัทเคมีภัณฑ์ โรงงานยาสูบ โรงงานผลิตอาหาร 
บริษัทน า้อัดลม โรงงานน ้าตาล บริษัทน า้มัน โรงงานผลิตเส้นใย โรงงานผลิตผงซักฟอก โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานสี 
โรงงานกระจก โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตพลาสติก กองพิสูจน์หลักฐาน กรมต ารวจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การประปานครหลวง กรมทรัพยากรธรณี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมพัฒนาทีด่ิน สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาชีววิทยา 
 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
อักษรย่อ    > วท.บ. ชีววิทยา จ านวนไมน่้อยกว่า 135 หน่วยกิต (โปรแกรมปกติ)  หรือ 

    141 หน่วยกิต (โปรแกรมสหกิจศึกษา) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

ชีววิทยาเป็นวทิยาศาสตร์แขนงที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบ โครงสร้าง และหน้าที่การท างานของสิ่งมีชีวติ 
พฤติกรรม วิวัฒนาการ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างสิ่งมชีิวิตกับสิ่งแวดล้อม ในทุกระดับของการจัดระบบของชีวิต ตั้งแต่ระดบัเซลล์ เนื้อเยือ่ ระบบอวัยวะ 
ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวติ และระบบนิเวศ นอกจากเนื้อหาในภาคทฤษฏีแล้ว นิสิตจะไดฝ้ึกปฏิบตัิการทางชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ ได้รับโอกาสในการฝึกงานระยะสัน้ และการเข้าสู่โปรแกรมสหกิจศึกษาที่หน่วยงาน
ภายนอก รวมไปถึง การฝึกใช้ทกัษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตั้งและทดสอบสมมติฐานเบื้องตน้เพื่อ
แก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ได ้
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

นิสิตที่เข้ารับการศึกษาในหลักสตูร วท.บ. (ชีววิทยา) จะได้รบัความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ 
ที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพในสาขาวทิยาศาสตรช์ีวภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชาพืน้ฐานและรายวิชา
เลือกจ านวนมากให้นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจอย่างกว้างๆ  ทั้งการศึกษาชีววิทยาพื้นฐานของสิง่มีชีวิต 
เซลล์และเนื้อเยื่อ สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา นิเวศวทิยา พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมชีีวิตและ
อนุกรมวิธาน บรรพชวีินวิทยา และหม่อนไหม แต่ละรายวิชานัน้จะมีปฏบิัติการทางชวีวิทยาทีช่่วยในการเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะความสามารถของนิสิตให้พร้อมต่อการประกอบวิชาชีพต่อไป 

จุดเด่นที่ส าคัญของหลักสูตรนี้คอื นิสิตสามารถเลือกที่จะไปฝึกงานระยะสั้น หรือเข้าโปรแกรมสหกิจศึกษา 
ยังหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการฝึกทักษะการท าวิจัยเบือ้งต้นในการท า
โครงงานทางชีววิทยาในแขนงวชิาทีน่ิสิตมีความสนใจ โดยนิสิตจะได้รับการดูแลอย่างใกลช้ิดจากคณาจารย์ผู้มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้นิสิตเพิม่พูนความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ที่ได้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้  

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต และต้องผา่นการทดสอบความรู้
ความสามารถตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวชิาจลุชวีวิทยา
ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ และบรรพชีวนิทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

ผู้ที่จบการศึกษาจากจะมีความรูค้วามสามารถ และผา่นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างกวา้งๆ  
ในหลากหลายดา้น โดยเฉพาะดา้นทีน่ิสิตสนใจ ท าให้นิสิตมีแนวทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลายจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน เช่น การเปน็นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมต่างๆ  



เช่น เทคโนโลยชีีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร ประมง ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาตแิละพื้นที่อนุรักษ์ 
โรงพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ พิษวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา น้ าประปา น้ าบาดาล มลพิษสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยนักวิจัยในมหาวิทยาลยั รวมไปถึงโอกาสในการเปน็ครูและอาจารย์ในสถาบนัการศึกษาตา่งๆ  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์
อักษรย่อ    > วท.บ.ฟิสิกส์ (จ านวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

หลักสูตรมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทางฟสิิกส์ โดยผู้เรียนจะสามารถน าความรู้ 
ไปอธิบายและแก้ปัญหาทางฟิสกิส์ที่พบเห็นในชวีิตประจ าวนัได ้ตลอดจนประยุกต์ใช้ในทางเทคโนโลยีได้ 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

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

ต้องเป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายและต้องผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ                   
ตามที่มหาวิทยาลัยและหลักสูตรก าหนด 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาฟิสิกส์
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องได ้เช่น ดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร ์วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สุญญากาศ เทคโนโลยีนิวเคลียร ์เทคโนโลยธีรณี วิศวกรรมพลังงาน เป็นต้น 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพคร ูอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจยัในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยัต่างๆ  
ได้แก่  ศูนย์ซินโครตรอน สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NTEC, MTEC และ NANOTEC) สถาบนัวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ท างานในองค์กรของรัฐและเอกชน เชน่ กรมอุตุนิยมวิทยา มาตรวิทยา เป็นตน้ 
โปรแกรมเมอร์ วิศวกร ต ารวจพิสูจน์หลักฐาน นักฟสิิกส์รังสีและนิวเคลียร์ นอกจากนี้ยังสามารถท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมและหน่วยงานเอกชนที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ เช่น โรงงานผลิตวัสดุ ฮาร์ดดสิก์ พลาสมา โรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์บริษัทจ าหนา่ยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การแพทย์ และ
เป็นผู้ประกอบการ เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 



สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 

ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาฟิสิกสป์ระยุกต ์
อักษรย่อ    > วท.บ. ฟิสิกสป์ระยุกต์ 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้ดา้นวชิาการทางดา้นพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และพื้นฐานทางด้านฟิสกิส์ 
นอกจากนี้หลักสูตรยังเนน้ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ ดงันี้ 1) มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญส าหรับการออกแบบและควบคุมเคร่ืองจักรส าหรับอุตสาหกรรม 2) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนส าหรับใช้ในเทคโนโลยีเชงิพาณชิย์ และ 3) สามารถประยุกต์องคค์วามรู้มาจัดการ
เก่ียวกับระบบอัจฉริยะในดา้นการเกษตร ชุมชน เป็นต้นได ้

 
จุดเด่นของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานอย่างเข้มแข็งทางดา้นวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางดา้นฟิสิกส์ 
ท าให้บัณฑิตทีจ่ะจบออกไปสามารถประกอบวิชาชีพดา้นการสอน และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตหรือต่อยอดท างาน
วิจัยได้ ทีส่ าคัญคือ หลักสูตรเนน้ให้บัณฑิตที่จะจบออกไปสามารถมีวิชาติดตัวทีส่ามารถน าไปประกอบอาชีพได้ คือ 
ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญการออกแบบและควบคุมเคร่ืองจักรส าหรับอุตสาหกรรมซึ่งแนวโน้มในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนมาเปน็ใช้เคร่ืองจักรแทน ดังนั้นแนวโน้มความต้องการบัณฑิตที่มีทักษะ
ทางดา้นนี้มีความต้องการสงูมากและอัตราค่าตอบแทนค่อนข้างสูง นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ตา่ง ๆ  
เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบอิเล็กทรอนิคส์ ระบบท าความร้อน หรือระบบท าความเยน็ ต่าง ๆ ล้วนต้องใช้อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนในการท าให้ระบบท างาน ส าหรับประเทศไทยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้มีค่อนข้าง
น้อย ดังนัน้หลักสูตรนี้จึงผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อ
รองรับความต้องการของตลาดแรงงานได้ และนอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นไปที่ให้บัณฑิตที่จะจบออกไปสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้เรียนมาจัดการเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรที่จะลดการใช้แรงงานคนลงเพื่อเพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตรเพื่อการแข็งขันในเชิงพาณิชย์ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายและต้องผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถตาม 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ท าการเปดสอนสาขาวทิยาศาสตร์ทั่วไป  
ฟิสิกส์ ฟิสิกสป์ระยุกต ์และสาขาวิชาที่เก่ียวของ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ หรือประกอบอาชีพสวนตัว เชน  
นักวิทยาศาสตร นักวิจัย ครู/อาจารย ต ารวจ ทีส่ามารถเขาท างานได เชน บริษัทที่ใช้เคร่ืองจักรกลในการผลิต  
(เกือบทุกบริษัท) บริษัทที่เก่ียวข้องกับการผลิตเครื่องปรับอากาศ ระบบท าความเย็น ระบบท าความร้อน และบริษทั 
ที่ผลิตเก่ียวกับระบบอิเล็กทรอนกิส์ กองพิสูจน์หลักฐาน สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงพลังงาน อาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวะและเทคนิค ครูในสถาบนัรัฐและเอกชน เปนตน 



สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
อักษรย่อ    > วท.บ. คณิตศาสตร์ (จ านวน 134 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนเกิดการศึกษาแบบต่อเนื่องโดยมีคณิตศาสตร์เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการศึกษา
ด้านตา่งๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

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

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถตาม 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายสาขาวชิาเชน่ คณิตศาสตร ์คณิตศาสตร์
ประยุกต ์ฟิสิกส์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ สถิต ิทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่นสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาสถิติและนวัตกรรมข้อมูล 
 

ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและนวัตกรรมข้อมูล 
อักษรย่อ     > วท.บ.สถิติและนวัตกรรมข้อมูล (จ านวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 

ศึกษาค้นคว้าและเรียนเก่ียวกับระเบียบวิธีการทางสถิติ วธิีการเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอย การพยาการณ์ 
การวิเคราะห์หลายตัวแปร การออกแบบการทดลอง การควบคมุคุณภาพ การวิจัยด าเนินงาน การวิเคราะห์โลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน รวมถึงการฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษา และการฝกึประสบการณ์ในการวิจัยผา่นการท าโครงงานทาง
สถิติและนวตักรรมข้อมูล  

 
จุดเด่นของหลักสูตร 

พัฒนาบุคลากรทางสถิติและนวตักรรมข้อมูล เพื่อให้ใช้ความรู้ทางสถิติและนวัตกรรมข้อมูล ในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เพื่อรองรับความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี และสามารถท างานได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งปัจจบุันและอนาคต 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบับณัฑติศึกษาได้ในหลากหลายสาขา เช่น สถิติ สถิติประยุกต์ วิทยาการจัดการสถิติ 
วิทยาการสารสนเทศ วทิยาการข้อมูล การวิจัยด าเนินงาน การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ และอ่ืนๆ  

 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในต าแหน่งงานดังต่อไปนี้ เช่น 
1) นักวิชาการสถิติ (Statistician) 
2) นักวิจัยและพัฒนา (Research and Development Officer) 
3) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 
4) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 
5) ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมข้อมูล (Data Innovation Specialist) 
6) นักพัฒนาข้อมูลอัจฉริยะ (Data Intelligence Developer) 
7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Plan and Policy Analyst) 
8) นักสถิติประกันภัย (Insurance Statistician) 
9) เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Officer) 
10) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต (Planning and Production Control Officer) 
11) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management Officer) 
12) ครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teacher and Education Personnel) 
13) อาชีพอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (Other related occupations) 



สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
อักษรย่อ    > วท.บ. จุลชีววิทยา (จ านวนไมน่้อยกว่า 145 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

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 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

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

ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

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

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจลุชีววทิยา ได้เปดิให้นิสิตได้เลือกเรียนรายวิชา จุลชีววิทยา 
ในด้านตา่ง ๆ ตามความถนัด ดังนั้น แนวทางในการประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา จึงมีความหลากหลาย
ในสายงานทั้งในส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น นักวิชาการ นักวิจัยและพฒันาฝา่ยประกันคุณภาพ และ
ฝ่ายควบคุมภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรม
นอกจากนั้นยงัสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัวได้อีกทางหนึ่งดว้ย 
 

 

 

 



สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล 
 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล 
อักษรย่อ     > วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล 139 หน่วยกิต (โปรแกรมปกติ) หรือ  

         143 หน่วยกิต (โปรแกรมสหกิจศึกษา) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 

สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล เน้นศึกษาทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เช่น โครงสร้างและหน้าที่ 
ของยีน โครงสร้างและกลไกของการจ าลองดีเอ็นเอ/อาร์เอ็นเอ กลไกของการซ่อมแซมดีเอ็นเอ พ้ืนฐานระดับ
โมเลกุลของการควบคุมการแสดงออกของยีน การรวมตัวกันใหม่ทางพันธุกรรม ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสารพันธุกรรม รวมทั้งวิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและเทคโนโลยี 
ด้านยีน การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์โมเลกุลทางด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

โดยหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑติให้มีความรู้ทางด้าน เพ่ือพัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์โมเลกุลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนางาน สังคม และประเทศ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตาม          
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ท าการเปิดสอนสาขาวิชา 
พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์โมเลกุลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพอาจารย์ในหน่วยงานการศึกษาของภาครัฐหรือเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ  
นักพันธุศาสตร์ หรือนักพันธุศาสตร์โมเลกุล นักนิติวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์
โมเลกุลและวิทยาศาสตร์ชีวภาพในหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน รวมถึงสถาบันวิจัยเฉพาะทาง เช่น  
ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น และยังสามารถประกอบอาชีพอิสระตามความ
ถนัดในสาขาวิชาที่เรียนหรือเกี่ยวข้อง 
 

 

 

 



สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี 
 

ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมทางชวีเคมี 
อักษรย่อ    > วท.บ. นวัตกรรมทางชวีเคมี จ านวนไมน่้อยกว่า 127 หน่วยกิต (โปรแกรมปกติ) หรือ 

        128 หน่วยกิต (โปรแกรมสหกิจศึกษา) 
 

ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 
ศึกษาเก่ียวกับสารชีวโมเลกุลชนดิต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตนี และกรดนวิคลีอิก  

ศึกษาความสัมพนัธ์ทางโครงสร้างและบทบาทหนา้ที่ในสิ่งมชีีวติ ไม่ว่าจะเป็นพชื สัตว์ และจลุนิทรีย์ โครงสร้าง 
และหน้าที่ของเซลล์ กระบวนการเมแทบอลิสมของสารชีวโมเลกุลชนิดตา่งๆ การจัดการคุณภาพส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชวีภาพ เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมี นวัตกรรม และการสร้างนวัตกรรม 
ทางชวีเคมี การพัฒนาผลติภัณฑ์ต้นแบบและทักษะผูป้ระกอบการ รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางชวีเคมีในด้านต่าง ๆ เช่น ดา้นการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเกษตร และอุตสาหกรรม 
 

จุดเด่นของหลักสูตร 
หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวชิาการ  และการวิจัยทางสาขาชวีเคมี  

ให้เหมาะสมกับสถานการณป์ัจจุบันและอนาคต มีเปา้หมายเพือ่สร้างและพฒันาก าลงัคนที่มีความสามารถทางด้านเคมี
ชีวภาพ สนับสนนุอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve และ New S-Curve) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
(Sustainable Development Goal, SDG) โดยวางรายวชิาพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ และเคมี
พื้นฐานอย่างครอบคลุม เนน้ความรู้หลักด้านชีวเคมี บูรณาการทางดา้นชีววิทยา จุลชีววิทยา และแนวคิดการสร้าง
นวัตกรรม พัฒนาขึ้นตามแนวคดิ outcome-based education (OBE) ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรแบบ active learning เน้นให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการสร้างนวตักรรมบนฐานชวีภาพ (Bioeconomy, 
Circular economy, Green economy หรือ BCG) เพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรในระดบัท้องถิ่นและของประเทศ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะการปฏบิัติงานและทักษะทางสังคมควบคู่กับการมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

แนวทางในการศึกษาต่อ 
บัณฑิตสาขานวัตกรรมทางชีวเคมี สามารถศึกษาต่อระดบัสูงขึน้ในหลายสาขาวชิา เช่น ชีวเคมี ชีวเคมี 

ทางการแพทย์ ชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุล ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ นิติวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยชีีวภาพ พันธุวิศวกรรม พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย หรือสาขาอื่นทีเ่ก่ียวข้อง  
ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติในมหาวทิยาลัยทั้งในและตา่งประเทศ  
 

แนวทางในการประกอบอาชีพ 
บัณฑิตสาขานวัตกรรมทางชีวเคมี สามารถประกอบอาชีพในหลายสายงานทั้งในส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน เช่น นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนา นวัตกร นักนติิวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาทางด้านชีวเคมี  ฝ่ายประกัน
คุณภาพ และฝา่ยควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ยา อุตสาหกรรมเคมี พนักงานขายเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ขายสารเคมี ขายยา ขายอาหารสัตว์ นอกจากนัน้ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัวได 



สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ 

 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลงังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ 
อักษรย่อ    > วท.บ.พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ  (จ านวนไมน่้อยกว่า 136 หน่วยกิต) 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตร วท.บ.พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นหลกัสูตรที่พัฒนาขี้นภายใต้โครงการความ
ร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
กับ บริษัท แคนนาเดียน โซลาร ์แมนนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และ 
ทักษะที่เก่ียวของกับพลังงาน เทคโนโลยีพลงังาน การอนุรักษพ์ลังงาน การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานทางด้าน 
การวัดและการท างานของเคร่ืองมือวัด ทักษะในการออกแบบและการก าหนดคา่ของระบบอัตโนมัติ เพื่อผลิตบุคลากร
ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้องค์ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมส าหรับการแข่งขันในเวทีโลก 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตาม  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ  

สามารถประกอบอาชีพผู้รบัผิดชอบด้านพลังงานสามัญส าหรับอาคารควบคุม (ผชอ.) และโรงงานควบคุม 
(ผชร.) หรือ เจ้าหน้าควบคุมระบบอัตโนมัติ ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ เจ้าหน้าที่วิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หรือ รับราชการในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในต าแหนง่นักวิชาการพลังงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) 

 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวศิวกรรมพลังงาน สาขาวิศวกรรมควบคุม  
หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งในมหาวิทยาลยัในประเทศและต่างประเทศ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 
ชื่อหลักสูตร > หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ 
อักษรย่อ > กศ.บ. (ฟิสิกส์) (จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

เนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ (1) เนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสกิส์ที่สอนโดย
คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ (2) เนื้อหาด้านวิชาชีพครูทีส่อดคล้องกับสมรรถนะ
ทางดา้นวชิาชีพตามเกณฑ์ของครุุสภา ซึ่งสอนโดยคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม   

 
จุดเด่นของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่ได้รบัการรับรองปริญญาและประกาศนียบตัรทางการศึกษาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เมื่อวันที่ 09/07/2564 ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางดา้นฟสิิกส ์และการจัดการเรียน
การสอนฟิสิกส์ ตลอดจนมีทักษะในการวิจัยทั้งทางด้านฟิสิกส์และการศึกษา มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีสว่นร่วมในการพฒันาการศึกษาของประเทศ 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสมกับวชิาชีพครู สอบผา่นข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคับการคัดเลอืกซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้ก าหนด 

 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาการ
สอนฟิสิกส ์

 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 
 - ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 - นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยทีต่้องใช้ความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาฟสิิกส์ในหน่วยงานของรัฐ 
    และบริษัทเอกชน 

 

 
 
 

 

 

 


