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ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
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ผู้้�สอนในสาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์
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ครููสอนวิิทยาศาสตร์์ในโรงเรีียน 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่สายการผลิต
ผูู้้�ประกอบการอาชีีพอิิสระ
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

4. พนักงานส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์
5. ครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
6. ผู้ป
ู ระกอบการอาชีพอิสระ

Facebook : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ช่องทางติดต่อ

Website :

Website: www.sc.su.ac.th

6. รูปประกอบ

ภาควิิ ช าจุุ ลชีี ว วิิ ท ยา คณะวิิ ท ยาศาสตร์์
wwwFacebook
.มหาวิิ
scท.ยาลัั
suยศิิ.Page:
a
c
.
ลปากร th

คณะวิทยาศาสตร์
2. ช่ ือหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาข
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Prog

คณะว�ทยาศาสตร

3. จุดเด่นของหลักสูตร

www.sc.su.ac.th
Website :
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาชีีววิิทยา
รูปประกอบ
Bachelor of Science
1. เป็Program
นหลักinสูBiology
ตรที่พัฒนาผู้เรีย6.นให้
มีทักษะทางวิทยา

จุุดเด่่นของหลัักสููตร สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในการ

เป็็นหลัักสููตรที่่�พัฒ
ั นาผู้้เ� รีียนให้้มีีทักั ษะทางวิิ
ชีวี วิิทยา
สามารถประยุุ
กต์์องค์์ทธิภาพ
ปฏิบทยาศาสตร์์
ัติงานได้
อย่
างมีประสิ
ความรู้้�ในการปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีี2.
ประสิิพัทธิิฒ
ภาพนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ สามารถนำความรู้้�ทางชีีววิิทยาไปใช้้ให้้เป็็น
สามารถนําความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต
ประโยชน์์ต่่อสัังคม
มีีความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอกเพื่่
3. อ� ฝึึกประสบการณ์์ผู้เ้� รีียนกัับการทำงานจริิงผ่่าน
การฝึึกงาน
มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อฝึกประสบการณ

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้
หลัังสำเร็็กจงาน
การศึึกษา
ริงผ่านการฝึ

ผู้้�สอน นัักวิิจััย นัักวิิทยาศาสตร์์
เจ้้าหน้้าที่่�ห้้องปฏิิบััติิการด้้านการควบคุุมคุุณภาพ ฝ่่ายการผลิิต
4.พิิธอภััณฑ์
าช์ หรืือหน่่
ีพท่ีส
ามาทยาศาสตร์์
รถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
เจ้้าหน้้าที่่�จััดเก็็บตััวอย่่างในพิิ
วยงานวิิ
นัักวิิชาการควบคุุมโรค
1. ผู้สอน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่จัดเก็บตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ หรือหน่วย
4. นักวิชาการควบคุมโรค

5. ช่องทางติดต่อ

Website :

Website: www.sc.su.ac.th

6. รูปประกอบ

b

wwwF.sacc.esbuo.aock.t: hBiology, Silpakorn University
Facebook Page: Biology, Silpakorn University

ภาษาอังกฤษ

Master of Science Prog

3. จุดเด่นของหลักสูตรWebsite :

คณะว�ทยาศาสตร
1.

Facebook : Physics Programs, Silp

www.sc.su.ac.th

6. รูปประกอบ

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้พ้ น
ื ฐานทางทฤษฎี
แwละมี
h
.tษ
.acัก
w.sc.suท
w
Website :
กต์ณใฑิิช้ต สาขาวิิชาฟิิสิิกส์์
หลัักสููตรวิิปประยุ
ทยาศาสตรบัั
6. รูปประกอบ
Master of Science Program
Physics าวันได้
ในชีวinิตประจํ
2. เป็นหลักสูตรที่ให้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
จุุดเด่่นของหลัักสููตร
มีทและมีี
ักษะการคิ
งวิาเไปประยุุ
คราะห์
เป็็นหลัักสููตรที่่�ให้้ความรู้้พื้้� น� ฐานทางทฤษฎีี
ทักั ษะทางปฏิิบัติั ด
ที่่ิ ส� เชิ
ามารถนํํ
กต์์ และสังเคราะห์ สามา
ใช้้ในชีีวิติ ประจำวัันได้้
เหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ในสถาน
เป็็นหลัักสููตรที่่�ให้้ทัักษะการคิิดอย่่างเป็็นระบบ มีีทักั ษะการคิิดเชิิงวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์
หลัก
สูตรที่ใต่า่ห้ง ๆทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิต
3. เป็ทน
สามารถคิิดอย่่างมีีเหตุุมีผล
ี ตามหลัักการทางวิิ
ยาศาสตร์์
ในสถานการณ์์
าเสนอข้
อมูล
เป็็นหลัักสููตรที่่�ให้้ทัักษะการวิิเคราะห์์การประมวลผลและนํ
เชิิงคณิิตศาสตร์์และสถิิติิ การประมวลผลและนํํ
า
เสนอข้้อมููล

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
1. ครู อาจารย์
ครูู อาจารย์์
นัักวิิทยาศาสตร์์ นัักวิิจััย
นัักอุุตุุนิิยมวิิทยา
เจ้้าหน้้าที่่�พิิสููจน์์หลัักฐาน
นัักวิิเคราะห์์และควบคุุมคุุณภาพ
เจ้้าหน้้าที่่�ห้้องปฏิิบััติิการ

2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
3. นักอุตุนิยมวิทยา
4. เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
5. นักวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ
\
งปฏิบัติก\ าร
6. เจ้าหน้าที่ห้อ

Facebook : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ช่องทางติดต่อ

Website :

Website: www.sc.su.ac.th

6. รูปประกอบ

wwwFacebook
.sc.suPage:
.acPhysics
.th Programs, Silpakorn University

คณะว�ทยาศาสตร

6. รูปประกอบ

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม
Bachelor of Science Program in Environmental Science6. รูปประกอบ
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

เป็็นหลัักสููตรที่่�พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจในปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม มีีทัักษะใน
การค้้นคว้้า วิิเคราะห์์ และแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งทัักษะในกระบวนการวิิจััย
และการตรวจสอบทางสิ่่ง� แวดล้้อม ที่่�สามารถประยุุกต์์ใช้้ได้้ตามข้้อกำหนดในการสอบ
ขอรัับใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพวิทิ ยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีควบคุุมสาขาการวิิเคราะห์์
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมด้้านวิิทยาศาสตร์์ และการควบคุุมมลพิิษ
5. ผู้ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและควบคุมมลพิษตามมาตรฐานวิชา
ผู้้เ� รีียนสามารถประยุุกต์์ความรู้้ท� างด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมกัับภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่น� ในการบริิหาร
พ พยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของชุุมชนในท้้องถิ่่น�
จััดการทรัั
ผู้้เ� รีี6.
ยนจะได้้รัั
บการพััม
ฒนาวุุ
ฒิภิ าวะในการทำงานเป็็
ไปกัับความรู้้
ท� างด้้านสิ่่ง�
ผู้ควบคุ
ระบบบํ
าบัดมลพินทีีษมควบคู่่�
ขององค์
กรปกครองส่
วนท้องถิ่น
แวดล้้อม

7. ผู้สอนด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
นัักวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมในองค์์กรต่่าง ๆ

5ที่่�.ปช
งทางติดต�งแวดล้้อม
่อ
รึึก่อ
ษาโครงการด้้านสิ่่

นัักวิิจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
5. ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษต
นัักวิิเคราะห์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ผู้้�ประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและควบคุุมมลพิิพษตามมาตรฐานวิิชาชีีพ
ผู้้�ควบคุุมระบบบำบััดมลพิิษขององค์์กรปกครองส่่
�น มระบบบําบัดมลพิษขององค์กรปกครองส่วน
6. ผูวนท้้องถิ่่
้ควบคุ
ผู้้�สอนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
7. ผู้สอนด้านสิ่งแวดล้อม

Facebook : Environmental-Science-Silpakorn
5. ช่องทางติดต่อ

Website:
: Environmental-Science-Silpakorn
W
ebswww.envi.sc.su.ac.th
ite : www.envi.scFacebook
.Fsauc.eabco.Page:
tohk Environmental-Science-Silpakorn

คณะว�ทยาศาสตร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาสถิิติิ
และวิิทยาการวิิเคราะห์์ข้้อมููล	
Bachelor of Science Program in Statistics and Data Analytics
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

จััดการเรีียนการสอนที่่�มุ่่�งเน้้นการลงมืือปฏิิบััติิโดยใช้้ทฤษฎีีสถิิติิเป็็นฐานและการ
นัก�ทสถิ
อนัญกหาอย่่
วิชาาการสถิ
ติ
ประยุุกต์์1.
ความรู้้
างสถิิตติิ ิเหรื
พื่่�อแก้้ปัั
งมีีระบบและสร้้างสรรค์์
ส่่งเสริิมให้้ผู้้
ยนสามารถแก้้ปัั
ญหาอย่่ฒ
างมีีนา
ระบบเช่
โดยเริ่่
ง� แต่่วิอจอกแบบกระบวนการแก้้ปัั
ญหา ทยา นักชีวสถิติ
กวิจัยและพั
น ม� นัตั้้ก
ัยตลาด นักระบาดวิ
2.เ� รีีนั
วางแผนการเก็็
บรวบรวมข้้อมููล
วิเคราะห์ขวิิเ้อคราะห์์
มูล ข้้อมููลได้้หลากหลายประเภท ตีีความหมาย
3. นัก
และหาข้้อสรุุป รวมถึึงการใช้้สารสนเทศที่่�ได้้จากข้้อมููลมาแก้้ปััญหาเพื่่�อการตััดสิินใจ
นักวิอ� เสารและนำเสนอสารสนเทศทางสถิิ
คราะห์ข้อมูลด้านนโยบายและแผนในองค์
พร้้อมทั้้�ง4.
สามารถสื่่
ติใิ ห้้บุุคคลทั่่ว� ไปสามารถเข้้าใจได้้ กรต่าง ๆ
คณิตศาสตร์
ประกันภัยทักั ษะการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
ส่่งเสริิม5.
ให้้ผู้้เ�นัรีียกนสามารถเรีี
ยนรู้้ไ� ด้้ด้้วยตนเองและมีี
เพื่่�อพััฒ6.
นาทัันักษะการเรีี
ยนรู้้�ตลอดชีี
วิิตของนัักศึึ1.
กษาให้้พร้้อมรัั
การเปลี่่
นแปลงของ
นักสถิตบต
ิ หรื
อนั�ยก
วิชาการสถิติ
กวิเคราะห์
และวางแผนการผลิ
โลกในอนาคต
กภาพ
วิจัยและพัฒนา เช่น นักวิจัยตลาด นักระบาดว
มคุนัณ
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุ2.
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะการใช้้ชีีวิิตซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
ข้อ
3. นัก
นักวิคุณธ
สารสนเทศ
พััฒนาผู้้8.
เ� รีียนให้้มีี
ุเคราะห์
รรมจริิยธรรม
มีีจรรยาบรรณนัั
กวิิวิจัยั เคราะห์
และมีีความรัั
บผิิมูดชลอบต่่อ
สัังคม
4. นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายและแผนในองค์ก

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็5.
จการศึึ
กษาตศาสตร์ประกันภัย
นักคณิ

นัักสถิิติิ หรืือนัักวิิชาการสถิิติิ
6. ทนัยากวินัักเชีีคราะห์
นัักวิิจััยและพััฒนา เช่่น นัักวิิจััยตลาด นัักระบาดวิิ
วสถิิติิ และวางแผนการผลิต
. ช่อข้้งอมููล
ทางติดต่อ
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมคุณภาพ
นัักวิิ5เคราะห์์
นัักวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้านนโยบายและแผนในองค์์8.กรต่่นัาก
ง ๆวิเคราะห์สารสนเทศ
นัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
นัักวิิเคราะห์์และวางแผนการผลิิต
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านควบคุุมคุุณภาพ
นัักวิิเคราะห์์สารสนเทศ
Facebook: www.face5b.oชo่อkง.cทoาm
tscsu
งต/sิดtตa่อ

Website:
ok:www.facebook.com/statscsu
www.facebook.com/statscsu
Webswww.stat.sc.su.ac.th
ite: www.stat.sc.sFFacebook
ua.acce.bto
hPage:

6. รูปประกอบ

�าย

คณะว�ทยาศาสตร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

“ประยุุกต์์ใช้้ ปฏิิบััติิงานจริิง และสรรค์์สร้้างงานโลกธุุรกิิจ” ที่่� IT@ทัับแก้้ว
หลัักสููตรมุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาสามารถปฏิิบััติิงานได้้จริิงทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ และ
นอกจากนี้้�นัักศึึกษาสามารถมุ่่�งเน้้นศึึกษา 3 กลุ่่�มหลััก คืือ
กลุุมวิิชาการจััดการสารสนเทศ (Information Management)
กลุุมวิิชาการพััฒนาซอฟตแวรและการบริิหารจััดการระบบ (Software
โนโลยีสารสนเทศ
Development and System Administration)
ครื่องแม�ข�าย
กลุุม วิิชาการวิิเคราะหขอ มููลและวิิทยาการขอ มููล (Data Analytics and Data
Science)
ช�เทคโนโลยี
ารสนเทศ
หลัักสููตรมีีส
แผนสหกิิ
จศึึกษา เพื่่อ� ให้้นัักศึึกษาได้้ใช้้ทัักษะความรู้้ท� างเทคโนโลยีีสารสนเทศ
สำหรัับการปฎิิบััติิงานจริิส
งในสถานประกอบการ
�จัดการเทคโนโลยี
ารสนเทศ

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

นัักเทคโนโลยีีสารสนเทศ หรืือนัักเทคโนโลยีีและสารสนเทศ
นัักพััฒนาระบบ นัักพััฒนาเว็็บไซต
การที่มีการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผููดููแลระบบฐานขอมููล
นัักวิิเคราะห และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
จ
ผููดููแลระบบเครืือขาย และเครื่่�องแมขาย
ผููจััดการโครงการสารสนเทศ
ผููจััดการซอฟตแวรหรืือผููจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
นัักทดสอบระบบในสถานประกอบการที่่�มีีการใชเทคโนโลยีีสารสนเทศ
นัักวิิเคราะหขอมููลทางธุุรกิิจ
นัักวิิทยาศาสตรขอมููล

/cpsilpakorn

cebook.com/cpsilpakorn
Website: https://www.cp.su.ac.th/

5, 0-3427-2923

Facebook Page: https://www.facebook.com/cpsilpakorn

คณะว�ทยาศาสตร

6. รูปประกอบ

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
Bachelor of Science Program in Computer Science6. รูปประกอบ
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

“Com Science ศิิลปากร เส้้นทางสู่่ก� ารเป็็นผู้พั้� ฒ
ั นาระบบคอมพิิวเตอร์์มือื อาชีีพ”
หลัักสููตรมีีวิชิ าแกนมุ่่�งเน้้นสร้้างนัักพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�
ครอบคลุุมแอพลิิเคชัันที่่�หลากหลายแพลตฟอร์์ม
หลัักสููตรมีีวิชิ าเลืือกที่่�หลากหลาย
หลััก8.สููตรแผนการศึึ
กษาทั้้�งโครงงานวิิ
จััยที่่�(Cyber
เน้้นทัักษะการวิิ
จััยและสหกิิ
จศึึกษาที่่�เตรีียม
วิศวกรความปลอดภั
ยไซเบอร์
Security
Engineer)
ความพร้้อมสู่่�
่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
9. อาชีพกอืารทำงาน
หลัักสููตรมีีความร่่วมมืือกัับบริิษัทั ด้้านการพััฒนาซอฟต์์แวร์์
หลัักสููตรมีีกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรที่่�หลากหลายรููปแบบที่่�สนัับสนุุนทัักษะต่่าง ๆ ของ
นัักศึึกษาทั้้�งทัักษะทางสัังคม และทัักษะทางวิิชาการ
5. ช่องทางติดต่อ

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

โทรศั
0-3414-7015
0-3427-2923
นัักพััพท์ฒ0-3414-7014,
นาเว็็บอย่่างเต็็
มรููปแบบ, (Full
Stack Developer)

8. วิศวกรความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Engineer)
นัักพััฒนาซอฟต์์แวร์์ (Software Developer)
นัักวิิเคราะห์์ระบบ (Software Analyst) 9. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอ
วิิศวกรซอฟต์์แวร์์ (Software Engineer)
วิิศวกรปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence Engineer)
วิิศวกรข้้อมููล (Data Engineer)
นัักพััฒนาระบบอััตโนมััติิของหุ่่�นยนต์์ (Robotic
Developer)
5. ช่องทProcess
างติดตAutomation
่อ
วิิFศaวกรความปลอดภัั
cebook : Comย
pไซเบอร์์
uting, S(Cyber
ilpakoSecurity
rn UniveEngineer)
rsity
โทรศั
พ
ท์
0-3414-7014, 0-3414-7015, 0-3427-2923
httpพอื่
s:่�น
//ๆ
ww
ceboบoการใช้้ความรู้้
k.com/cps�ด้้ilานวิิ
pakทoยาการคอมพิิ
rn
อาชีี
ที่่�wเกี่่.�ยfaวข้้องกัั
วเตอร์์
7. ผลการเรียนรู้ (Programming Learning Outcome : PLOs)

Website : https://www.cp.su.ac.thFacebook
Website:https://www.cp.su.ac.th/
Computing,
F/acebooPage:
k : Co
mputing,Silpakorn
SilpakoUniversity
rn University

https://www.facebook.com/cpsilpakorn

คณะว�ทยาศาสตร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการข้้อมููล	
Bachelor of Science Program in Data Science
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

เป็็นหลัักสููตรที่่�จััดการศึึกษาเพื่่�อผลิิตบุุคลากรทางด้้านวิิทยาการข้้อมููลที่่�มีีทัักษะและ
ความเชี่่ย� วชาญ ผสานศาสตร์์และศิิลป์ใ์ นการสร้้างสารสนเทศเพื่่อ� การตััดสินิ ใจเชิิงธุุรกิิจ
ได้้อย่่างเหมาะสม ยึึดหลัักจริิยธรรมในการประกอบอาชีีพ ทัันต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของ
เทคโนโลยีี สร้้างสรรค์์คุุณค่่าต่่อสัังคม โดยใช้้การศึึกษาที่่�เน้้นผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
ซึ่่�งจััดการเรีียนการสอนโดยยึึดหลัักการของ OBE (Outcome-based Education)
เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนแบบพหุุวิทิ ยาการที่่�มีคี วามทัันสมััย มีีสาระการเรีียนรู้้ข� องเทคโนโลยีี
เคราะห์ข้อมูญลกััเชิ
งธุรยกินทั้้�
จ ง(Business
Analyst)
ปัั2.จจุุนับัก
ัน วิและให้้ความสำคัั
บการเรีี
ในภาคทฤษฎีีแData
ละภาคปฏิิ
บััติิ เพื่่�อเสริิม
นักพัฒนาข้อมูใลนการปฏิิ
เชิงลึกบัทางธุ
รกิจ ก(Business
Insight
ทัั3.กษะและประสบการณ์์
ัติิงาน ทำให้้นัั
ศึึกษามีีพื้้�นฐานการปฏิิ
บััติData
ิที่่�ดีี โดย Developer)
วิเคราะห์ข้อมูลการเงิ
(Financial
Analyst) จััย
นัั4.กศึึนักก
ษาสามารถเลืือกแผนการเรีี
ยนที่่�นจะไปสหกิิ
จศึึกษา Data
หรืือเลืือกทำโครงงานวิิ
เพื่่
ษะที่่�จำเป็็นตสำหรัั
บการเป็็นนัักวิิทยาการข้้อมููลผ่่านการปฏิิบััติิจริิง
วิชกาการสถิ
ิ (Statistician)
5.�อฝึึนักกฝนทัั
รายวิิ
กสููตรสอนโดยผู้้
ทยาลััยที่่�Analyst)
มีี
วิเคราะห์
ด้านธุรส� อนจากหน่่
กิจอัจฉริวยงานภายในและภายนอกมหาวิิ
ยะ (Business Intelligence
6. นัชกาในหลัั
ประสบการณ์์
รงในการทำงานด้้านวิิ
ทยาการข้้อมููลและศาสตร์์
ๆ เชิ
ที่่�เกี่่ง�ยธุวข้้อง
2.
กวิเคราะห์Intelligence
ข้ออื่่�นมูล
รกิDeveloper)
จ (Business Data Analyst)
านธุรกิจอัจฉริ
ยะนั(Business
7. นักพัฒตนาด้
พััฒนาทัักษะและฝึึกฝนภาวะความเป็็นผู้้น� 3.
ำ ความรัั
บผิิฒดชนาข้
อบและการปรัั
กศึึกษา
กพั
อOfficer)
มูลเชิบงตััลึวของนัั
กทางธุ
รกิจ (Business Insight Data De
8. นักการตลาดดิจิทัล (Digital นัMarketing
ผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ โดยการทำงานเป็็นกลุ่่�มและดำเนิินการโดยนัักศึึกษาเป็็นหลััก

นักวิเคราะห์ขDeveloper)
้อมูลการเงิน (Financial Data Analyst)
4. Warehouse
9. นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลััง5.สำเร็็
กษา ติ (Statistician)
กจวิการศึึ
ชาการสถิ
ทนัยาการข้
อมูล (Data Science
10. ผู้ประกอบการอิสระด้านวิ
นัักวิิทยาการข้้อมููล (Data Scientist)
6. นักวิเคราะห์ด้านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Ana
Entrepreneur)
นัักวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงธุุรกิิจ (Business Data Analyst)
กพัฒData
นาด้
านธุ
รกิจอัจขฉริ
7. นัInsight
กวิชาชีพ
่มีการวิ
เคราะห์
้อมูยละ (Business Intelligence Devel
11.
นัักพััฒนันาข้้อมููลเชิิ
งลึึในสถานประกอบการที
กทางธุุรกิิจ (Business
Developer)
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Officer)
8. นัก
นัักวิิเคราะห์์ข้้อมููลการเงิิน (Financial Data
Analyst)
9. นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer)
ติิ ต(Statistician)
ทางติด
่อ
5. นััชก่อวิิชงาการสถิิ
นัักวิิเคราะห์์ด้้านธุุรกิิจอััจฉริิยะ (Business
Analyst)สระด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science
ผู้ประกอบการอิ
10.Intelligence
นัักพััฒนาด้้านธุุรกิิจอััจฉริิยะ (BusinessEntrepreneur)
Intelligence Developer)
นัักการตลาดดิิจิิทััล (Digital Marketing11.
Officer)
นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล

นัักพััฒนาคลัังข้้อมููล (Data Warehouse Developer)
ผู้้�ประกอบการอิิสระด้้านวิิทยาการข้้อมููล (Data Science Entrepreneur)
. ช่องทางติดต่อ
นัักaวิิcชeาชีีbพoในสถานประกอบการที่่�
มีีก5.ารวิิ
F
ok: https://www
facเคราะห์์
ebooข้้kอมููล
.com/DSSCSU/

Website:
acebooPage:
k: hthttps://www.facebook.com/DSSCSU/
tps://www.facebook.com/DSSCSU/
Websiwww.sc.su.ac.th
te: www.sc.su.ac.th FFacebook

ภาษาอังกฤษ
3. จุดเด่นของหลักสูตร

Bachelor of Education P

Facebook : Physics Programs, Silpak

คณะว�ทยาศาสตร
1. พัฒนาผู้เรียนให�มีคุณธรรม

จริยธรรมและศรัทธาในวิชาชีพครูสอนฟ�สิกส�
www.sc.su.ac.th
Website :
หลัักสููตรศึึ
ก
ษาศาสตรบัั
ณ
ฑิิ
ต
สาขาวิิ
ช
าฟิิ
สิ
ก
ิ
ส์์
(ครูู
)
ที่ได�มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
Bachelor of Education
. รูปประกอบ
นาผู้เรีinยPhysics
นให�มีความรู6�
พื้นฐานทั้งภาคทฤษ
2. พัฒProgram
และภาคปฏิบัติด�านฟ�สิกส� อันจะสามารถนําไปถ�า
จุุดเด่่นของหลัักสููเรี
ตรยนได�เป�นอย�างดี
พััฒนาผู้้เ� รีียนใหมีีคุณธ
ุ รรม จริิยธรรมและศรััทธาในวิิชาชีีพครููสอนฟสิิกส ที่่�ไดมาตรฐาน
3. ผู้เรียนสามารถจัดระบบความคิด วิเคราะห� สัง
วิิชาชีีพครููของคุุรุสุ ภา
แก�ป�ญหาด�วยวิ
ีทางวิ
ทยาศาสตร�ได�อย�างเป�
พััฒนาผู้้เ� รีียนใหมีีความรููพื้้
น� ฐานทั้้�งภาคทฤษฎีี และภาคปฏิิบัติั ดิ ธ
านฟสิิ
กส อัันจะสามารถ
นํําไปถายทอดสููผููเรีียนไดเป
นอยางดีี
และสร�างสรรค�ในการจั
ดการเรียนการสอน
ผู้้เ� รีียนสามารถจััดระบบความคิิด วิิเคราะห สัังเคราะห แกป ญ
 หาดวยวิิธีที างวิิทยาศาสตร
รวมทั
ง
มี
ค
วามสามารถในการวิ
จัยเพื่อพัฒนาการเรียนกา
้
ไดอยางเปนระบบ และสรา งสรรคในการจััดการเรีียนการสอน รวมทั้้�งมีีความสามารถในการ
ให�สอดคล�องกั
บความต�องการข
วิิจััยเพื่่�อพััฒนาการเรีียการสร�างความรู
นการสอนและ การสรางความรููให�สอดคลองกัั
บความตองการ

ของทองถิ่่น�

4. อหาลััช
ีพทจ่ีส
ามกาษา
รถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้
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จุุดเด่่นของหลัักสููตร

หลัักสููตรที่่�มหาวิิทยาลััยศิิลปากรจะเปิิดเป็็นแห่่งแรกของประเทศไทย
เป็็นหลัักสููตรที่่�มุ่่�งผลิิตบััณฑิติ ที่่�มีคี วามรู้้ค� รบถ้้วนและเพีียงพอในภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติั คิ รอบคลุุม
ทั้้�งเคมีีประยุุกต์์และจุุลชีวี วิิทยาอุุตสาหกรรม
เป็็นหลัักสููตรที่่�พััฒนาบััณฑิิตให้้มีีศัักยภาพและขีีดความสามารถตามความต้้องการของภาค
อุุตสาหกรรมทั้้�งในส่่วนของรััฐบาลและเอกชน โดยเน้้นอุุตสาหกรรมอาหารและอุุตสาหกรรมเกษตร
โดยบััณฑิิตสามารถใช้้ความรู้้�เพื่่�อแก้้ปััญหาในอุุตสาหกรรมและใช้้ในการประกอบวิิชาชีีพได้้อย่่างมีี
จรรยาบรรณนัักวิิทยาศาสตร์์
เป็็นหลัักสููตรที่่�มีคี วามร่่วมมืือของสถาบัันการศึึกษากัับหน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชนในการสร้้าง
ประสบการณ์์ให้้แก่่นักั ศึึกษาหลากหลายระดัับผ่่านการดููงาน การฝึึกงาน และสหกิิจศึึกษา
หลัักสููตรมีีวิชิ าเรีียนด้้านสัังคม วััฒนธรรม ดนตรีี รองรัับการเป็็นสมาชิิกประชาคมเศรษฐกิิจอาเซีียน
และมีีกิจิ กรรมส่่งเสริิมความสามารถในการใช้้ภาษาอัังกฤษ เพื่่อ� สร้้างโอกาสการทำงานในอุุตสาหกรรม
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