
ชีววิทยา ม. อบุล 

   ทรพัยากรและส่ิงความอ านวยความ
สะดวก 

แนวทางการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ 

      เนื่องจากชวีวทิยาเป็นวชิาพืน้ฐานส าคญั
ส าหรบัสาขาวชิาต่างๆ ดา้นวทิยาศาสตร ์ ภาควชิา
วทิยาศาสตรช์วีภาพ คณะวทิยาศาสตรจ์งึมคีวาม
พรอ้มทัง้ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ หอ้งเรยีน และอาจารย์
ผูส้อน นอกจากน้ียงัมศีนูยว์จิยัและหอ้งปฏบิตักิาร
ต่างๆ เชน่ ศนูยว์เิคราะหโ์ครโมโซม หอ้งเพาะเลีย้ง
เซลลแ์ละเนื้อเยือ่พชื ทีส่ามารถสง่เสรมิการเรยีน
การสอน ตลอดจนภูมศิาสตรท์ีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานีซึง่อยูใ่นบรเิวณทีม่คีวามหลากหลาย
ทางชวีภาพสงู กเ็ป็นสว่นส าคญัอยา่งหนึ่งส าหรบั
การศกึษาและวจิยัดา้นชวีวทิยา  

      จากประสบการณ์ดา้นการสอน วจิยั และบรกิาร
วชิาการดา้นชวีวทิยาของอาจารยแ์ละบุคลากร 
ตลอดจนความพรอ้มดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์การ
เรยีนการสอน ในปี 2555 คณะวทิยาศาสตรจ์งึได้
ด าเนินการเปิดหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาชวีวทิยาขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันา
ก าลงัคนทีม่คีุณภาพและศกัยภาพออกสู่
ตลาดแรงงาน รวมทัง้สรา้งองคค์วามรูแ้ละประยุกตใ์ช้
รว่มกบัเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม อนัจะน าไปสูก่ารสรา้ง
มลูคา่เพิม่ใหก้บัทรพัยากรในทอ้งถิน่และการพฒันา
ประเทศ   
 

ชวีวทิยา (Biology) เป็นวทิยาศาสตรช์วีภาพ ทีศ่กึษาถงึความคดิและเหตุผลเกีย่วกบัสิง่มชีวีติ โดยใชว้ธิกีารทาง
วทิยาศาสตร ์ จนเกดิเป็นองคค์วามรู ้ ทฤษฎ ี และกฎต่างๆ และแตกแขนงออกเป็นสาขาวชิาทีน่่าสนใจเรยีนรู้
มากมาย ตลอดจนสามารถน าไปประยุกตเ์พือ่ใชป้ระโยชน์ส าหรบัสาขาอื่น เชน่ เทคโนโลยชีวีภาพ เกษตรศาสตร ์
เภสชัศาสตร ์และการแพทย ์ดงันัน้ชวีวทิยาจงึเป็นสาขาวชิาทีม่คีวามส าคญัและเกีย่วขอ้งกบัชวีติมนุษยท์ุกคน 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 
Bachelor of Science Program in Biology 

นักวิทยาศาสตรใ์นหน่วยงาเอกชน เช่น  
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต 

ศึกษาต่อด้านการศึกษา 
- สอบเข้า ป. โท ทางการศึกษา โครงการ สควค. 
เพ่ือบรรจรุบัราชการคร ู
- เรียนต่อประกาศนียบตัรวิชาชีพคร ูเพ่ือสอบบรรจคุร ู

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท-เอก สาขาวิทยาศาสตร์
บริสทุธ์ิและประยกุต ์ทัง้ในและต่างประเทศ  

ประกอบอาชีพส่วนตวั โดยใช้ฐานความรู้ด้านชีววิทยา 
เช่น นักวิจยัอิสระ นักสาระสนเทศ เป็นต้น 

นักวิทยาศาสตรใ์นหน่วยงานของรฐั เช่น  
- เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร ์ 
- นักนิติวิทยาศาสตร ์ 
- ผูช่้วยนักวิจยั 

บณัฑิตท่ีจบ
ด้านชีววิทยา 

ศกึษาต่อ 

ท างาน 

รฐัและเอกชน 

อาชพีสว่นตวั 



ระยะเวลาศกึษา :  4  ปี 
ชือ่ปรญิญา:  
ภาษาไทย วทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยา)             
 ชือ่ยอ่ :  วท.บ. (ชวีวทิยา) 
ภาษาองักฤษ Bachelor of Science (Biology)        
 ชือ่ยอ่ :  B.Sc. (Biology) 
เกณฑก์ารรบัเขา้: 
 - เกรด 5 เทอม 
 - GAT/PAT 
การตดิตอ่: ภาควชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ                         

คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 โทร 045 288380 
 Email: Wirot_Kesonbua@yahoo.com 

 

จ ำนวนหน่วยกิตรวม  140  หน่วย 

 

ปี 1 ปี 2 ปี 3  ปี 4 
• ชีววิทยาเบือ้งต้น 
• ปฏิบตัิการชีววิทยา
เบือ้งต้น 
• เคมีส าหรับนกัศกึษา
วิทยาศาสตร์ 
• ปฏิบตัิการเคมี 
• ฟิสกิส์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
• ปฏิบตัิการฟิสกิส์ 
• แคลคลูสั 

• นิเวศวิทยา 
• ปฏิบตัิการนิเวศวิทยา  
• เคมีอินทรีย์ส าหรับ
นกัศกึษาวิทยาศาสตร์  
• เคมีวิเคราะห์ 
• สถิติเบือ้งต้น 
• ชีวเคมี 
• ปฏิบตัิการชีวเคมี 
• พนัธุศาสตร์เบือ้งต้น 
• ปฏิบตัิการพนัธุ
ศาสตร์ 
• จลุชีววิทยาเบือ้งต้น 
• ปฏิบตัิการจลุ
ชีววิทยา 

• หลกัวิธีวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
• สณัฐานวิทยาและ
กายวิภาคศาสตร์ของ
พืช 
• สรีรวิทยาของพืช 
• ชีววิทยาของสตัว์ไม่
มีกระดกูสนัหลงั 
• อนกุรมวิธานพืช 
• ชีววิทยาของสตัว์มี
กระดกูสนัหลงั 
• เทคนิคทางชีววิทยา 

• สรีรวิทยาของสตัว์ 
• ชีววิทยาของเซลล์
และโมเลกลุ  
• วิวฒันาการ 
• สมัมนา 
• โครงงาน 

  
วิชำเลือก ระหวา่งเรียนชัน้ปีท่ี 3 และ 4 นกัศกึษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกเพ่ือ
ความเชี่ยวชาญของตนเองจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
      การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช ชีววิทยาของเห็ด ชีวสารสนเทศเบือ้งต้น การปรับปรุงพนัธุ์พืช 
มิญชวิทยา กีฏวิทยา เซลล์พนัธุศาสตร์ มนษุย์พนัธุศาสตร์  พนัธุวิศวกรรม ชีววิทยา
การเกษตรบรูณาการ เทคโนโลยีชีวภาพเบือ้งต้น นิเวศพิษวิทยา 

รายละเอียดหลกัสตูร 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 
Bachelor of Science Program in Biology 

ข้อมลูทัว่ไป 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
    1) กลุ่มวชิาภาษา               14      หน่วยกติ 
    2) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์       6      หน่วยกติ 
    3) กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 10      หน่วยกติ 
        ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
   1) กลุ่มวชิาวชิาแกน                26     หน่วยกติ 
   2) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั      63    หน่วยกติ  
   3) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้นเลอืกและสงัคมศาสตร ์     15     หน่วยกติ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        6      หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสตูร 

ตัวอย่ำงรำยวิชำส ำหรับชัน้ปีที่ 1-4 

 



      กจิกรรมการเรยีนการสอนของหลกัสตูรฯ 
นอกจากภาคทฤษฏแีลว้ ยงัเน้นทกัษะดา้น
ปฏบิตักิารดว้ย ซึง่มทีัง้เรยีนในหอ้งปฏบิตักิาร
และออกภาคสนาม (field trip) นอกจากการนี้ยงั
เพิม่ทกัษะทางวชิาการโดยสนบัสนุนใหน้กัศกึษา
ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมบรกิารวชิาการของคณะฯ 
โดยเป็นพีเ่ลีย้งหรอืผูช้ว่ยวทิยากรในโครงการ
อบรมต่างๆ รวมทัง้สง่เสรมิใหม้กีารฝึกงานใน
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เสรมิประสบการณ์
ดา้นอาชพี                          

กิจกรรมในหลกัสตูร 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 
Bachelor of Science Program in Biology 

ผูช้ว่ยวทิยากรอบรมนกัเรยีน 

ทศันศกึษา ณ อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้ 

ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่



สัมภาษณ์พี่ๆ 
ชาวชีววิทยา 

“ท าไมถึงเลือกเรียนชีววิทยา” ..... ตอบโดยพี่ๆ ชีววิทยา ม. อุบลฯ 

“ชีววิทยาเป็นวิชาศึกษาเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต เราสามารถศกึษาส่ิงต่างๆท่ี
อยู่รอบตัวเรา ท าให้เราได้รู้และได้เห็นสิ่งต่างๆที่เราอาจมองข้ามไป ซึ่ง
ชีววิทยาเป็นวิชาที่ชื่นชอบตั้งแต่สมัย ม.ปลาย เรียนรู้แล้วเกิดความ
เข้าใจได้ง่ายเพราะมันมีเหตุผลในตัวของมันเอง เป็นวิชาที่จับต้องได้
จริง สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทฤษฏี” 
 

“โดยส่วนตัวผมคิดว่าสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ที่เกิดจากสิ่งเล็กๆ  ที่เรียกกันว่า 
เซลล์ ท างานประสานกันอย่างเป็นระบบจนก่อเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้   จึง
ท าให้อยากจะศึกษาความน่ามหัศจรรย์นี้  แต่การจะศึกษาสิ่งมีชีวิตนั้นก็มีหลาย
สาขาที่สนใจทางด้านนี้  แต่ผมเห็นว่าถ้าหากผมเรียนสาขาอื่นที่เป็นการศึกษา
เจาะจงสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง  ก็จะไม่สามารถตอบโจทย์ของตนเองได้  จึงเลือก
เรียนในสาขาที่เป็นพื้นฐานที่ศึกษาทางด้านนี้  ผมจึงได้เลือกเรียนสาขาชีววิทยา” 
 

“เพราะวิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ชื่นชอบตั้งแต่สมัยเรียน ม.ปลายค่ะ เรียนแล้ว
รู้สึกว่ามันอยู่ในชีวิตเราและใช้ได้จริง  นอกจากนี้ยังคิดว่าการเรียนวิชา
ชีววิทยาสามารถต่อยอดความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพอื่นได้
หลากหลายค่ะ เช่น การเกษตร ทางการแพทย์  อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ 
เป็นต้นค่ะ 
      ใครที่ชอบศึกษาธรรมชาติ ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเอง ชอบ
กระบวนการของสิ่งมีชีวิต ต้องเลือกสาขานี้เลยนะคะ "ชีววิทยา" ” 

“ที่ผมเรียนชีววิทยาก็เพราะ ชีวะ มาจาก ชีวิต วิทยาก็หมายถึง 
วิชา เลยรวมเป็น วิชาที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ซึ่ง วิชานี้ก็พบใน
ชีวิตประจ าวันอยู่แล้วเช่นการทานอาหาร ก็เกี่ยวกับชีววิทยา
ทั้งนั้น เป็นวิชาที่อยู่รอบตัวเรามาโดยตลอด เรียนเพื่อให้รู้เพื่อจะ
ได้ดูแลตัวเองเป็น” 

สวุภทัร  สาธุภาค 

ปรมา ประภาสโนบล 

อทิตา เสนาใหญ่ 

ศุภวุฒ ิเหล่าชยัเจรญิผล 


