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จลุชีววิทยา ม.อบุล การประกอบอาชีพ 

สาขาวิชาจุ ลชี ววิทยา เป็นสาขาวิชาการที่ มี
ค ว ามส า คั ญต่ อ ก า รพัฒนาป ร ะ เ ทศ ในด้ า น
อุตสาหกรรม ด้านอาหารและเครื่ องดื่ม  ด้าน
การเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การผลิตบัณฑิตในสาขานี้จึงมีความ
จ า เป็นต่อก าลั งคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทั้ งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
นอกจากนี้ บัณฑิตยั งสามารถน าความรู้ และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อศึกษาในระดับสูงต่อไปและอาชีพอิสระ 

บัณฑิตจุลชีววิทยา สามารถท างานทางด้านเกษตร  
การแพทย์  อาหาร  อุตสาหกรรม นิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานราชการ เอกชน และ
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  เ ช่ น  ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กรมอนามัย  ห้องปฏิบัติ การของโรงพยาบาล 
ห้องปฏิบัติการของหน่วยทางวิทยาศาสตร์ ต่าง ๆ 
โรงงานผลิตยาและเวชภัณฑ์ โรงงานผลิตอาหาร 
หน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การประปา 
ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ฟาร์มเห็ด 

อปุกรณ ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำ่ง ๆ 

 คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
บริการที่ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และห้อง 
CAI ประจ าคณะ รวมทั้งสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
ผ่านระบบ Wi-Fi 
 หนั งสือ  วารสาร สื่ อ  สิ่ งพิมพ์  และระบบ
ฐานข้อมูลวิชาการ มีให้บริการที่ส านักวิทยบริการ 
ห้องสมุดประจ าคณะ และผ่านระบบเครือข่าย 
 ห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการเรียน
การสอน การวิจัย ที่มีมาตรฐาน 
และปลอดภัย 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาจลุชีววิทยา 
Bachelor of Science Program in 
Microbiology 



ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science 
Program in Microbiology 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม:  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(จุลชีววิทยา) 

 ชื่อย่อ:  วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Bachelor of 
Science (Microbiology) 

 ชื่อย่อ:  B.Sc. (Microbiology) 

3.  วิชาเอก :  ไม่มี   

4.  จ านวนหน่วยกิตรวม :  ไม่น้อยกว่า 128 
หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ:  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

5.2 ภาษาที่ใช:้  จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา:  รับนักศึกษาไทย 
หรือต่างประเทศ หรือทั้งสองกลุ่ม 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น:  มีความ
ร่วมมือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ฝึกงาน    ฝึกปฎิบัตกิารและสหกิจ
ศึกษา  

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา :  
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

 การติดต่อ: 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โทรศัพท์ 045-353-401-4 ต่อ 4202 

โทรสาร 045-288-380 

http://bio.sci.ubu.ac.th/ 
 

ปี 1 ปี 2 ปี 3  ปี 4 

รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา 

•ชีววิทยา  
•ปฏิบัติการชีววิทยา  
•เคมี   
•ปฏิบัติการเคมี  
•ฟิสิกส์ 
•ปฏิบัติการฟิสิกส์ 
•แคลคูลัส 
•ภาษาอังกฤษ 
 

• นิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์
•เคมีอินทรีย์ส าหรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์  
• เคมีวิเคราะห ์
•สถิติเบื้องต้น 
•ชีวเคมี 
•ปฏิบัติการชีวเคมี 
•จุลชีววิทยาพื้นฐาน 
•ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
•แบคทีเรีย 
•การใช้เครื่องมือ 

•หลักวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
•พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 
•สรีรวิทยาจุลินทรีย์ 
•จุลินทรียก์่อโรค 
•อิมมโูนวิทยา 
•จุลินทรียท์างการเกษตร 
•จุลชีววิทยาอาหาร 
•จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
•ราวิทยา 
•ไวรัสวิทยา 
•การจัดการและประกัน
คุณภาพห้องปฎิบัติการจุล
ชีววิทยา 

•สัมมนา 
•ปัญหาพิเศษ หรือ สหกิจ
ศึกษา 

       
ระหว่างเรียนชั้นปีที ่3 และ  4 นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนรายวิชาชีพเลือกเพื่อความเชี่ยวชาญของตนเอง
จากรายวิชาต่อไปนี ้

• การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
•ชีววิทยาของเห็ด 
•เทคโนโลยีเอ็นไซม์  
•เทคโนโลยีการหมัก  
•จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 
•ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี  
•ความปลอดภัยของอาหารและมาตรฐานอาหาร  
•การควบคุมจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  
•การบ าบัด การใช้ประโยชน์ และการก าจัดของเสีย  
•การเสื่อมสภาพโดยจุลินทรีย ์ 
•หัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
•ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
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กิจกรรมในหลักสูตร 

 สหกิจศึกษา / ฝึกปฏิบัติงาน 

 ฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน 

 ทัศนศึกษาดูงาน 

 บริการวิชาการ 

 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

อาจารย์ไปเยี่ยมตอนพี่ๆฝึกงาน 

ศวพ. ขอนแก่น รพ. ศรีนครินทร์ จ. ขอนแก่น 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ. อุดรฯ ศวพ. สุรินทร์ 

พี่ๆมีจิตอาสา 
แล้วน้องๆอย่างพวกเราหละ?? 

เรำผลิตบัณฑติจลุชวีวิทยำที่มทีัง้คณุภำพและคณุธรรม 


