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คณะวิิทยาศาสตร์



คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

หลักัสต้รมกีารเรยีนการสอนที�เป็นเลัศิ เพื่่�อให�ผู้้�เรยีนเป็นผู้้�มทีกัษะทางค์ณ์ติศาสตร์อย่าง

แท�จรงิ

มอีาจารย์ผู้้�สอนที�เช่ี�ยวช่าญดี�านค์ณ์ติศาสตร์

จดัีฝึ่กประสบการณ์์ให�กบัผู้้�เรยีนเพื่่�อผู้ลัติผู้ลังานทางวชิ่าการ

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�สอนในสาขาค์ณ์ิตศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทั�งในภัาค์รัฐแลัะเอกช่น

ผู้้�ช่่วยวิจัยทางค์ณ์ิตศาสตร์หร่อสาขาที�เกี�ยวข�อง

อาช่ีพื่ในสถานประกอบการที�มีการใช่�การค์ำนวณ์ การวิเค์ราะห์ หร่อการวางแผู้น เช่่น 

นักค์ณ์ิตศาสตร์การเงิน นักวิเค์ราะห์ค์วามเสี�ยงในตลัาดีหลัักทรัพื่ย์ เป็นต�น

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาคณิตศิาสตร์

Bachelor of Science Program in Mathematics

Facebook Page: คณิติศิาสติร์ ศิิลัปากรWebsite: www.math.sc.su.ac.th
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66..  รรููปปปปรระะกกออบบ    

  
  

  
  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

ขข้้ออมมููลลกกาารรปปรระะชชาาสสััมมพพัันนธธ์์หหลลัักกสสููตตรร  
 

11.. ชช่่ืืออภภาาคคววิิชชาา//หหนน่่ววยยงงาานนเเจจ้้าาขขอองงหหลลัักกสสููตตรร     
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

22.. ชช่่ืืออหหลลัักกสสููตตรร 
ภาษาไทย        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Science Program in Mathematics

    
 

33.. จจุุดดเเดด่่นนขขอองงหหลลัักกสสููตตรร 
1. หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีเป็นเลิศ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง 
 2. มีอาจารย์ผู้สอนท่ีเช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ 
 3. จัดฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ 
 

44.. ออาาชชีีพพทท่่ีีสสาามมาารรถถปปรระะกกออบบไไดด้้หหลลัังงสสํําาเเรร็็จจกกาารรศศึึกกษษาา 
1. ผู้สอนในสาขาคณิตศาสตร์ในสถาบันการศึกษาท้ังในภาครัฐและเอกชน 
2. ผู้ช่วยวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
3. อาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใช้การคํานวณ การวิเคราะห์ 
หรือการวางแผน เช่น  
นักคณิตศาสตร์การเงิน นักวิเคราะห์ความเส่ียงในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 

55..  ชช่่อองงททาางงตติิดดตต่่ออ       

 
FFaacceebbooookk::  คคณณิิตตศศาาสสตตรร์์  ศศิิลลปปาากกรร    
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คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เน�นสอนการประยุกต์ใช่�ค์ณิ์ตศาสตร์แลัะการวิเค์ราะห์ข�อมล้ัในการพัื่ฒนาแบบจำลัองทาง

ค์ณ์ติศาสตร์สำหรบัวทิยาศาสตร์ช่วีภัาพื่ กายภัาพื่ แลัะงานดี�านอตุสาหกรรม  

นกัศกึษาสามารถเลัอ่กเรยีนโดียเน�นในดี�าน

 ค์ณ์ติศาสตร์การเงนิที�เน�นการประยกุต์ใช่�งานไดี�จริง เพื่่�อการประเมนิราค์า 

 สนิทรพัื่ย์ทางการเงนิแลัะการประเมนิค์วามเสี�ยงการลังทนุ หรอ่

 ค์ณ์ติศาสตร์สำหรบัการเรยีนร้�ดี�วยเค์ร่�องแลัะการวเิค์ราะห์ข�อมล้ั หรอ่

 ผู้สมผู้สานทั�งสองดี�าน

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักค์ณ์ิตศาสตร์การเงิน 

นักวิเค์ราะห์ค์วามเสี�ยงการลังทุน

ผู้้�สร�างแบบจำลัองทางค์ณ์ิตศาสตร์สำหรับงานในสาขาต่าง ๆ

ผู้้�ช่่วยวิจัยหร่อนักวิจัยที�เกี�ยวข�องกับค์ณ์ิตศาสตร์

นักวิเค์ราะห์ข�อม้ลั

นักพื่ัฒนาโปรแกรมค์อมพื่ิวเตอร์ดี�านการค์ำนวณ์

ผู้้�สอนในสาขาวิช่าค์ณ์ิตศาสตร์แลัะค์ณ์ิตศาสตร์ประยุกต์

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาคณิตศิาสตร์ประยุกต์

Bachelor of Science Program in Applied Mathematics  

Facebook Page: Applied Math SUWebsite: www.math.sc.su.ac.th
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คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�มุ่งผู้ลิัตบัณ์ฑิตที�มีทักษะสมบ้รณ์์ทั�งภัาค์ทฤษฎีีแลัะภัาค์ปฏิบัติในทุก ๆ 

สาขาขององค์์ค์วามร้�ทางเค์ม ีอนัไดี�แก่ เค์มอีนิทรย์ี เค์มวีเิค์ราะห์ เค์มฟิีัสกิลััป์ เค์มอีนนิทรย์ี 

แลัะช่วีเค์มี 

เป็นหลักัสต้รที�เน�นการพื่ฒันานกัเค์มใีห�มศีกัยภัาพื่อย้ใ่นระดีบัสง้ เพื่่�อให�สามารถแสวงหา

ค์วามร้�ใหม่ไดี�อย่างอสิระ สามารถคิ์ดี วเิค์ราะห์ แก�ปัญหาไดี�อย่างเป็นระบบ แลัะนำไป

บร้ณ์าการในการทำงาน หรอ่ในศาสตร์ที�นำองค์์ค์วามร้�ทางเค์มไีปใช่�

เป็นหลักัสต้รที�ผู้ลัติบณั์ฑติให�มทีกัษะในการส่�อสาร สามารถทำงานร่วมกบัผู้้�อ่�นไดี�อย่างมี

ประสทิธิภิัาพื่

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักวิทยาศาสตร์ แลัะนักวิจัยดี�านเค์มีในหน่วยงานทั�งภัาค์รัฐแลัะภัาค์เอกช่น 

ผู้้�สอนวิช่าเค์มี ในสถาบันการศึกษา

พื่นักงานตรวจสอบค์ุณ์ภัาพื่ แลัะพื่ัฒนาผู้ลัิตภััณ์ฑ์ทางอุตสาหกรรม

พื่นักงานส่งเสริมการขายเค์มีภััณ์ฑ์แลัะผู้ลัิตภััณ์ฑ์วิทยาศาสตร์

ตำรวจกองพื่ิส้จน์หลัักฐาน

เจ�าหน�าที�ขึ�นทะเบียนผู้ลัิตภััณ์ฑ์

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาเคมี 

Bachelor of Science Program in Chemistry

Facebook Page: Department of Chemistry, 

Faculty of Science, Silpakorn University

Website: www.chem.sc.su.ac.th      
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ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิทยาศาสตร0 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Chemistry  

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เปWนหลักสูตรท่ีมุ[งผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะสมบูรณ0ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุก ๆ สาขาขององค0ความรูcทาง

เคมี อันไดcแก[ เคมีอินทรีย0 เคมีวิเคราะห0 เคมีฟfสิกัลปg เคมีอนินทรีย0 และชีวเคมี  

 2. เปWนหลักสูตรท่ีเนcนการพัฒนานักเคมีใหcมีศักยภาพอยู[ในระดับสูง เพ่ือใหcสามารถแสวงหาความรูcใหม[ไดcอย[าง

อิสระ สามารถคิด วิเคราะห0 แกcปmญหาไดcอย[างเปWนระบบ และนำไปบูรณาการในการทำงาน หรือในศาสตร0ท่ีนำองค0

ความรูcทางเคมีไปใชc 

 3. เปWนหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตใหcมีทักษะในการส่ือสาร สามารถทำงานร[วมกับผูcอ่ืนไดcอย[างมีประสิทธิภาพ 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

4.1 นักวิทยาศาสตร0 และนักวิจัยดcานเคมีในหน[วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

4.2 ผูcสอนวิชาเคมี ในสถาบันการศึกษา 

4.3 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ0ทางอุตสาหกรรม 

4.4 พนักงานส[งเสริมการขายเคมีภัณฑ0และผลิตภัณฑ0วิทยาศาสตร0 

4.5 ตำรวจกองพิสูจน0หลักฐาน 

4.6 เจcาหนcาท่ีข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ0 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook : https://www.facebook.com/chemistry.silpakorn 

Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University 
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คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลักัสต้รที�พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มีทกัษะทางจุลัช่วีวทิยา สามารถประยุกต์องค์์ค์วามร้�ใน

การปฏิบตังิานไดี�อย่างมปีระสทิธิภิัาพื่

พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มคี์วามร้�เท่าทนักบัสถานการณ์์ปัจจบุนัแลัะเทค์โนโลัยใีหม่

จดัีฝึ่กประสบการณ์์ให�กบัผู้้�เรยีนเพื่่�อผู้ลัติผู้ลังานทางวชิ่าการ

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย

เจ�าหน�าที�ตรวจสอบค์ุณ์ภัาพื่ เจ�าหน�าที�สายการผู้ลัิต 

เจ�าหน�าที�พื่ัฒนาผู้ลัิตภััณ์ฑ์

พื่นักงานส่งเสริมการขายผู้ลัิตภััณ์ฑ์วิทยาศาสตร์

ค์ร้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

ผู้้้�ประกอบการอาช่ีพื่อิสระ

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาจุลัชีวิวิิทยา 

Bachelor of Science Program in Microbiology

Facebook Page: ภาควิิชาจุุลัชีวิวิิทยา คณะวิิทยาศิาสติร์ 

มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

Website: www.sc.su.ac.th

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขข้้ออมมููลลกกาารรปปรระะชชาาสสััมมพพัันนธธ์์หหลลัักกสสููตตรร  
 

1. ชช่่ืืออภภาาคคววิิชชาา//หหนน่่ววยยงงาานนเเจจ้้าาขขอองงหหลลัักกสสููตตรร     
คณะวิทยาศาสตร์ 

22.. ชช่่ืืออหหลลัักกสสููตตรร  
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Microbiology

  
 

33.. จจุุดดเเดด่่นนขขอองงหหลลัักกสสููตตรร  

1. เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางจุลชีววิทยา 
สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี   

   ประสิทธิภาพ 
 2. 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยีใหม่ 
 3. จัดฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ 
  

44.. ออาาชชีีพพทท่่ีีสสาามมาารรถถปปรระะกกออบบไไดด้้หหลลัังงสสํําาเเรร็็จจกกาารรศศึึกกษษาา  
1. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าท่ีสายการผลิต  
3. เจ้าหน้าท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4. พนักงานส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
5. ครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
6. ผูู้ประกอบการอาชีพอิสระ 
 

55..  ชช่่อองงททาางงตติิดดตต่่ออ       

 

FFaacceebbooookk  ::  ภภาาคคววิิชชาาจจุุลลชชีีววววิิททยยาา  คคณณะะววิิททยยาาศศาาสสตตรร์์  
มมหหาาววิิททยยาาลลััยยศศิิลลปปาากกรร  
 

 
WWeebbssiittee  ::    wwwwww..sscc..ssuu..aacc..tthh  
  

66..  รรููปปปปรระะกกออบบ    
  



คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เปน็หลักัสต้รที�พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มทีกัษะทางวทิยาศาสตรช์่วีวทิยา สามารถประยกุตอ์งค์์

ค์วามร้�ในการปฏิบัติงานไดี�อย่างมีประสิทธิิภัาพื่

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีค์วามค์ิดีสร�างสรรค์์ สามารถนำค์วามร้�ทางช่ีววิทยาไปใช่�ให�เป็น

ประโยช่น์ต่อสังค์ม 

มคี์วามรว่มมอ่กบัหนว่ยงานภัายนอกเพื่่�อฝ่กึประสบการณ์ผ์ู้้�เรยีนกบัการทำงานจรงิผู้า่น

การฝ่ึกงาน 

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�สอน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์

เจ�าหน�าที�ห�องปฏิบัติการดี�านการค์วบค์ุมค์ุณ์ภัาพื่ ฝ่่ายการผู้ลัิต

เจ�าหน�าที�จัดีเก็บตัวอย่างในพื่ิพื่ิธิภััณ์ฑ์ หร่อหน่วยงานวิทยาศาสตร์

นักวิช่าการค์วบค์ุมโรค์

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาชีวิวิิทยา 

Bachelor of Science Program in Biology

Facebook Page: Biology, Silpakorn UniversityWebsite: www.sc.su.ac.th     

 
WWeebbssiittee  ::    wwwwww..sscc..ssuu..aacc..tthh  
  

66..  รรููปปปปรระะกกออบบ    
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ขข้้ออมมููลลกกาารรปปรระะชชาาสสััมมพพัันนธธ์์หหลลัักกสสููตตรร  
 

1. ชช่่ืืออภภาาคคววิิชชาา//หหนน่่ววยยงงาานนเเจจ้้าาขขอองงหหลลัักกสสููตตรร     
คณะวิทยาศาสตร์ 

22.. ชช่่ืืออหหลลัักกสสููตตรร  
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biology  

 
33.. จจุุดดเเดด่่นนขขอองงหหลลัักกสสููตตรร  

1. เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยา 
สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในการ     

   ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

สามารถนําความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
3. 

มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือฝึกประสบการณ์ผู้เรียนกับการทํางานจ
ริงผ่านการฝึกงาน  

 
44.. ออาาชชีีพพทท่่ีีสสาามมาารรถถปปรระะกกออบบไไดด้้หหลลัังงสสํําาเเรร็็จจกกาารรศศึึกกษษาา  

1. ผู้สอน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ 
2. เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการด้านการควบคุมคุณภาพ ฝ่ายการผลิต 
3. เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ หรือหน่วยงานวิทยาศาสตร์ 
4. นักวิชาการควบคุมโรค 
 

55..  ชช่่อองงททาางงตติิดดตต่่ออ       

 
FFaacceebbooookk  ::  BBiioollooggyy,,  SSiillppaakkoorrnn  UUnniivveerrssiittyy    

 
WWeebbssiittee  ::    wwwwww..sscc..ssuu..aacc..tthh  
  

66..  รรููปปปปรระะกกออบบ    
  

  
 
 
 

 
 



คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลักัสต้รที�ให�ค์วามร้�พื่่�นฐานทางทฤษฎีแีลัะมทีกัษะทางปฏบิตัทิี�สามารถนาํไปประยกุต์

ใช่�ในช่วีติประจำวนัไดี�

เป็นหลักัสต้รที�ให�ทักษะการคิ์ดีอย่างเป็นระบบ มทีกัษะการคิ์ดีเช่งิวเิค์ราะห์แลัะสงัเค์ราะห์ 

สามารถค์ดิีอย่างมเีหตมุผีู้ลัตามหลักัการทางวทิยาศาสตร์ในสถานการณ์์ต่าง ๆ

เป็นหลัักส้ตรที�ให�ทกัษะการวิเค์ราะห์เช่งิค์ณิ์ตศาสตร์แลัะสถิต ิ การประมวลัผู้ลัแลัะนํา

เสนอข�อมล้ั

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ค์ร้ อาจารย์

นักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย

นักอุตุนิยมวิทยา

เจ�าหน�าที�พื่ิส้จน์หลัักฐาน

นักวิเค์ราะห์แลัะค์วบค์ุมค์ุณ์ภัาพื่

เจ�าหน�าที�ห�องปฏิบัติการ

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาฟิสิกส์ 

Master of Science Program in Physics

Facebook Page: Physics Programs, Silpakorn UniversityWebsite: www.sc.su.ac.th

FFaacceebbooookk  ::  PPhhyyssiiccss  PPrrooggrraammss,,  SSiillppaakkoorrnn  UUnniivveerrssiittyy    
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66..  รรููปปปปรระะกกออบบ    
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FFaacceebbooookk  ::  ภภาาคคววิิชชาาจจุุลลชชีีววววิิททยยาา  คคณณะะววิิททยยาาศศาาสสตตรร์์  
มมหหาาววิิททยยาาลลััยยศศิิลลปปาากกรร  
 

 
WWeebbssiittee  ::    wwwwww..sscc..ssuu..aacc..tthh  
  

66..  รรููปปปปรระะกกออบบ    
  

ขข้้ออมมููลลกกาารรปปรระะชชาาสสััมมพพัันนธธ์์หหลลัักกสสููตตรร  
 

1. ชช่่ืืออภภาาคคววิิชชาา//หหนน่่ววยยงงาานนเเจจ้้าาขขอองงหหลลัักกสสููตตรร     
คณะวิทยาศาสตร์ 

22.. ชช่่ืืออหหลลัักกสสููตตรร  
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Physics  

 
33.. จจุุดดเเดด่่นนขขอองงหหลลัักกสสููตตรร  

           1. 
เป็นหลักสูตรท่ีให้ความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีและมีทักษะทางปฏิบัติท่ีสามารถนําไ
ปประยุกต์ใช้ 

    ในชีวิตประจําวันได้ 
2. เป็นหลักสูตรท่ีให้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ สามารถคิดอย่างมี  
   เหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
3. เป็นหลักสูตรท่ีให้ทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ 
การประมวลผลและนําเสนอข้อมูล 

 
ออาาชชีีพพทท่่ีีสสาามมาารรถถปปรระะกกออบบไไดด้้หหลลัังงสสํําาเเรร็็จจกกาารรศศึึกกษษาา  

1. ครู อาจารย์ 
2. นักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย 
3. นักอุตุนิยมวิทยา 
4. เจ้าหน้าท่ีพิสูจน์หลักฐาน 
5. นักวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ 
6. เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 
 

55..  ชช่่อองงททาางงตติิดดตต่่ออ       

 



คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีค์วามร้� ค์วามเข�าใจในปัญหาสิ�งแวดีลั�อม มีทักษะใน

การค์�นค์ว�า วิเค์ราะห์ แลัะแก�ไขปัญหาสิ�งแวดีลั�อม รวมทั�งทักษะในกระบวนการวิจัย

แลัะการตรวจสอบทางสิ�งแวดีลั�อม  ที�สามารถประยกุตใ์ช่�ไดี�ตามข�อกำหนดีในการสอบ

ขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิ่าช่พีื่วทิยาศาสตรแ์ลัะเทค์โนโลัยคี์วบค์มุสาขาการวเิค์ราะห์

ผู้ลักระทบสิ�งแวดีลั�อมดี�านวิทยาศาสตร์ แลัะการค์วบค์ุมมลัพื่ิษ 

ผู้้�เรยีนสามารถประยกุตค์์วามร้�ทางดี�านสิ�งแวดีลั�อมกบัภัม้ปิญัญาท�องถิ�นในการบรหิาร

จดัีการทรพัื่ยากรธิรรมช่าตแิลัะสิ�งแวดีลั�อม เพ่ื่�อพัื่ฒนาค์ณุ์ภัาพื่ช่วีติของช่มุช่นในท�องถิ�น 

ผู้้�เรยีนจะไดี�รบัการพื่ฒันาวฒุภิัาวะในการทำงานเปน็ทมีค์วบค์้ไ่ปกบัค์วามร้�ทางดี�านสิ�ง

แวดีลั�อม

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักวิทยาศาสตร์สิ�งแวดีลั�อมในองค์์กรต่าง ๆ

ที�ปรึกษาโค์รงการดี�านสิ�งแวดีลั�อม

นักวิจัยดี�านสิ�งแวดีลั�อม

นักวิเค์ราะห์ค์ุณ์ภัาพื่สิ�งแวดีลั�อม

ผู้้�ประเมินผู้ลักระทบสิ�งแวดีลั�อมแลัะค์วบค์ุมมลัพื่ิษตามมาตรฐานวิช่าช่ีพื่

ผู้้�ค์วบค์ุมระบบบำบัดีมลัพื่ิษขององค์์กรปกค์รองส่วนท�องถิ�น

ผู้้�สอนดี�านสิ�งแวดีลั�อม

หลักัสตูรวิทิยาศิาสตรบณัฑิติ สาขาวิชิาวิทิยาศิาสตร์สิ�งแวิดีล้ัอม 

Bachelor of Science Program in Environmental Science 

Facebook Page: Environmental-Science-SilpakornWebsite: www.envi.sc.su.ac.th    

66..  รรููปปปปรระะกกออบบ  

  
  
  

  
   
 
 

66..  รรููปปปปรระะกกออบบ  

  
  
  

  
   
 
 

 

 

  

5. ผู้ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและควบคุมมลพิษตามมาตรฐานวิชาชี
พ 

6. ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7. ผู้สอนด้านส่ิงแวดล้อม 

   
55..  ชช่่อองงททาางงตติิดดตต่่ออ       

 
FFaacceebbooookk  ::  EEnnvviirroonnmmeennttaall--SScciieennccee--SSiillppaakkoorrnn  
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5. ผู้ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและควบคุมมลพิษตามมาตรฐานวิชาชี
พ 

6. ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7. ผู้สอนด้านส่ิงแวดล้อม 
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คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

จัดีการเรียนการสอนที�มุ่งเน�นการลังม่อปฏิบัติโดียใช่�ทฤษฎีีสถิติเป็นฐานแลัะการ

ประยุกต์ค์วามร้�ทางสถิติเพื่่�อแก�ปัญหาอย่างมีระบบแลัะสร�างสรรค์์

ส่งเสรมิให�ผู้้�เรยีนสามารถแก�ปัญหาอย่างมีระบบ โดียเริ�มตั�งแต่ออกแบบกระบวนการแก�ปัญหา 

วางแผู้นการเก็บรวบรวมข�อม้ลั วิเค์ราะห์ข�อม้ลัไดี�หลัากหลัายประเภัท ตีค์วามหมาย

แลัะหาข�อสรุป รวมถึงการใช่�สารสนเทศที�ไดี�จากข�อม้ลัมาแก�ปัญหาเพื่่�อการตัดีสินใจ 

พื่ร�อมทั�งสามารถส่�อสารแลัะนำเสนอสารสนเทศทางสถิติให�บคุ์ค์ลัทั�วไปสามารถเข�าใจไดี�

สง่เสริมให�ผู้้�เรยีนสามารถเรยีนร้�ไดี�ดี�วยตนเองแลัะมทีกัษะการใช่�เทค์โนโลัยสีารสนเทศ 

เพื่่�อพื่ัฒนาทักษะการเรียนร้�ตลัอดีชี่วิตของนักศึกษาให�พื่ร�อมรับการเปลัี�ยนแปลังของ

โลักในอนาค์ต

ส่งเสริมให�ผู้้�เรียนมีทักษะการใช่�ช่ีวิตซึ�งเป็นหนึ�งในทักษะการเรียนร้�ในศตวรรษที� 21  

พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มคี์ณุ์ธิรรมจริยธิรรม มจีรรยาบรรณ์นักวจิยั แลัะมคี์วามรับผู้ดิีช่อบต่อ

สงัค์ม
อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักสถิติ หร่อนักวิช่าการสถิติ

นักวิจัยแลัะพื่ัฒนา เช่่น นักวิจัยตลัาดี นักระบาดีวิทยา นักช่ีวสถิติ

นักวิเค์ราะห์ข�อม้ลั

นักวิเค์ราะห์ข�อม้ลัดี�านนโยบายแลัะแผู้นในองค์์กรต่าง ๆ

นักค์ณ์ิตศาสตร์ประกันภััย

นักวิเค์ราะห์แลัะวางแผู้นการผู้ลัิต

ผู้้�เช่ี�ยวช่าญดี�านค์วบค์ุมค์ุณ์ภัาพื่

นักวิเค์ราะห์สารสนเทศ

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาสถิติ

แลัะวิิทยาการวิิเคราะห์ข้อมูลั 

Bachelor of Science Program in Statistics and Data Analytics 

Facebook Page: www.facebook.com/statscsuWebsite: www.stat.sc.su.ac.th

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักสถิติ หรือนักวิชาการสถิติ 
2. นักวิจัยและพัฒนา เช่น นักวิจัยตลาด นักระบาดวิทยา นักชีวสถิติ 
3. นักวิเคราะห์ข้อมูล 
4. นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายและแผนในองค์กรต่าง ๆ 
5. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
6. นักวิเคราะห์และวางแผนการผลิต 
7. ผู้เช่ียวชาญด้านควบคุมคุณภาพ 
8. นักวิเคราะห์สารสนเทศ 
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1. นักสถิติ หรือนักวิชาการสถิติ 
2. นักวิจัยและพัฒนา เช่น นักวิจัยตลาด นักระบาดวิทยา นักชีวสถิติ 
3. นักวิเคราะห์ข้อมูล 
4. นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายและแผนในองค์กรต่าง ๆ 
5. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
6. นักวิเคราะห์และวางแผนการผลิต 
7. ผู้เช่ียวชาญด้านควบคุมคุณภาพ 
8. นักวิเคราะห์สารสนเทศ 
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66..  รรููปปปปรระะกกออบบ    

 



คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

“ประยุกติ์ใช้ ปฏิิบัติิงานจุริง แลัะสรรค์สร้างงานโลักธุุรกิจุ” ที� IT@ทับแก้วิ 

หลัักส้ตรมุ่งเน�นให�นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดี�จริงทางเทค์โนโลัยีสารสนเทศ แลัะ

นอกจากนี�นักศึกษาสามารถมุ่งเน�นศึกษา 3 กลัุ่มหลััก ค์่อ     

 กลัุ่มวิช่าการจัดีการสารสนเทศ (Information Management) 

 กลัุ่มวิช่าการพื่ัฒนาซอฟัต์แวร์แลัะการบริหารจัดีการระบบ (Software 

 Development and System Administration)

 กลัุม่วชิ่าการวเิค์ราะห์ข�อมล้ัแลัะวทิยาการข�อมล้ั (Data Analytics and Data  

 Science)

หลักัสต้รมีแผู้นสหกิจศึกษา เพื่่�อให�นักศึกษาไดี�ใช่�ทกัษะค์วามร้�ทางเทค์โนโลัยีสารสนเทศ

สำหรับการปฎีิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักเทค์โนโลัยีสารสนเทศ หร่อนักเทค์โนโลัยีแลัะสารสนเทศ

นักพื่ัฒนาระบบ นักพื่ัฒนาเว็บไซต์

ผู้้�ดี้แลัระบบฐานข�อม้ลั

นักวิเค์ราะห์ แลัะออกแบบระบบงานสารสนเทศ

ผู้้�ดี้แลัระบบเค์ร่อข่าย แลัะเค์ร่�องแม่ข่าย

ผู้้�จัดีการโค์รงการสารสนเทศ

ผู้้�จัดีการซอฟัต์แวร์หร่อผู้้�จัดีการเทค์โนโลัยีสารสนเทศ

นักทดีสอบระบบในสถานประกอบการที�มีการใช่�เทค์โนโลัยีสารสนเทศ

นักวิเค์ราะห์ข�อม้ลัทางธิุรกิจ

นักวิทยาศาสตร์ข�อม้ลั

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลัยีสารสนเทศิ

Bachelor of Science Program in Information Technology 

Facebook Page: https://www.facebook.com/cpsilpakorn Website: https://www.cp.su.ac.th/

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

4.5 ผู�ดูแลระบบเครือข�าย และเคร่ืองแม�ข�าย 
4.6 ผู�จัดการโครงการสารสนเทศ 
4.7 ผู�จัดการซอฟต�แวร�หรือผู�จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.8 
นักทดสอบระบบในสถานประกอบการท่ีมีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.9 นักวิเคราะห�ข�อมูลทางธุรกิจ 
4.10 นักวิทยาศาสตร�ข�อมูล 
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4.5 ผู�ดูแลระบบเครือข�าย และเคร่ืองแม�ข�าย 
4.6 ผู�จัดการโครงการสารสนเทศ 
4.7 ผู�จัดการซอฟต�แวร�หรือผู�จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.8 
นักทดสอบระบบในสถานประกอบการท่ีมีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.9 นักวิเคราะห�ข�อมูลทางธุรกิจ 
4.10 นักวิทยาศาสตร�ข�อมูล 
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คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

“Com Science ศิลิัปากร เส้นทางสู�การเป็นผูู้พ้ัฒันาระบบคอมพัวิิเติอร์มอือาชีพั”

หลักัสต้รมีวชิ่าแกนมุง่เน�นสร�างนักพื่ฒันาระบบค์อมพิื่วเตอร์แลัะเทค์โนโลัยีสารสนเทศที�

ค์รอบค์ลัมุแอพื่ลัเิค์ช่นัที�หลัากหลัายแพื่ลัตฟัอร์ม

หลักัสต้รมวีชิ่าเลัอ่กที�หลัากหลัาย

หลัักส้ตรแผู้นการศึกษาทั�งโค์รงงานวิจัยที�เน�นทักษะการวิจัยแลัะสหกิจศึกษาที�เตรียม

ค์วามพื่ร�อมส่้การทำงาน

หลักัสต้รมคี์วามร่วมม่อกบับรษิทัดี�านการพื่ฒันาซอฟัต์แวร์

หลัักส้ตรมีกิจกรรมเสริมหลัักส้ตรที�หลัากหลัายร้ปแบบที�สนับสนุนทักษะต่าง ๆ ของ

นกัศกึษาทั�งทกัษะทางสังค์ม แลัะทักษะทางวชิ่าการ

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักพื่ัฒนาเว็บอย่างเต็มร้ปแบบ (Full Stack Developer)

นักพื่ัฒนาซอฟัต์แวร์ (Software Developer)

นักวิเค์ราะห์ระบบ (Software Analyst)

วิศวกรซอฟัต์แวร์ (Software Engineer)

วิศวกรปัญญาประดีิษฐ์ (Artificial Intelligence Engineer)

วิศวกรข�อม้ลั (Data Engineer)

นักพื่ัฒนาระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation Developer)

วิศวกรค์วามปลัอดีภััยไซเบอร์ (Cyber Security Engineer)

อาช่ีพื่อ่�น ๆ ที�เกี�ยวข�องกับการใช่�ค์วามร้�ดี�านวิทยาการค์อมพื่ิวเตอร์

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการคอมพิวิเตอร์ 

Bachelor of Science Program in Computer Science 

Facebook Page: Computing, Silpakorn University Website:https://www.cp.su.ac.th/
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77.. ผผลลกกาารรเเรรีียยนนรรูู้้  ((PPrrooggrraammmmiinngg  LLeeaarrnniinngg  OOuuttccoommee  ::  PPLLOOss))  

8. วิศวกรความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Engineer) 
9. อาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

55..  ชช่่อองงททาางงตติิดดตต่่ออ        

โทรศัพท์ 0-3414-7014, 0-3414-7015, 0-3427-2923 

 

 
FFaacceebbooookk  ::  CCoommppuuttiinngg,,  SSiillppaakkoorrnn  UUnniivveerrssiittyy    
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ccppssiillppaakkoorrnn  

 
 

 
WWeebbssiittee  ::  hhttttppss::////wwwwww..ccpp..ssuu..aacc..tthh//  

 
 
 
 
 
 

8. วิศวกรความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Engineer) 
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คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�จัดีการศึกษาเพื่่�อผู้ลิัตบุค์ลัากรทางดี�านวิทยาการข�อม้ลัที�มีทักษะแลัะ

ค์วามเช่ี�ยวช่าญ ผู้สานศาสตร์แลัะศิลัป์ในการสร�างสารสนเทศเพื่่�อการตัดีสินใจเช่งิธุิรกิจ

ไดี�อยา่งเหมาะสม ยดึีหลักัจริยธิรรมในการประกอบอาชี่พื่ ทนัตอ่การเปลีั�ยนแปลังของ

เทค์โนโลัยี สร�างสรรค์์คุ์ณ์ค่์าต่อสังค์ม โดียใช่�การศึกษาที�เน�นผู้ลัลััพื่ธ์ิการเรียนร้�              

ซึ�งจัดีการเรียนการสอนโดียยึดีหลัักการของ OBE (Outcome-based Education) 

เปน็หลักัสต้รที�สอนแบบพื่หุวทิยาการที�มคี์วามทันสมัย มสีาระการเรยีนร้�ของเทค์โนโลัยี

ปัจจุบัน แลัะให�ค์วามสำคั์ญกับการเรียนทั�งในภัาค์ทฤษฎีีแลัะภัาค์ปฏิบัติ เพื่่�อเสริม

ทักษะแลัะประสบการณ์์ในการปฏิบัติงาน ทำให�นักศึกษามีพื่่�นฐานการปฏิบัติที�ดีี โดีย

นักศึกษาสามารถเลั่อกแผู้นการเรียนที�จะไปสหกิจศึกษา หร่อเล่ัอกทำโค์รงงานวิจัย 

เพื่่�อฝ่ึกฝ่นทักษะที�จำเป็นสำหรับการเป็นนักวิทยาการข�อม้ลัผู้่านการปฏิบัติจริง

รายวิช่าในหลักัสต้รสอนโดียผู้้�สอนจากหนว่ยงานภัายในแลัะภัายนอกมหาวทิยาลัยัที�มี

ประสบการณ์์ตรงในการทำงานดี�านวิทยาการข�อม้ลัแลัะศาสตร์อ่�น ๆ ที�เกี�ยวข�อง

พื่ฒันาทกัษะแลัะฝึ่กฝ่นภัาวะค์วามเป็นผู้้�นำ ค์วามรับผิู้ดีช่อบแลัะการปรับตัวของนกัศึกษา

ผู่้านกจิกรรมต่างๆ โดียการทำงานเป็นกลุ่ัมแลัะดีำเนนิการโดียนกัศกึษาเป็นหลััก

หลักัสตูรวิทิยาศิาสตรบณัฑิติ  สาขาวิชิาวิทิยาการข้อมูลั 

Bachelor of Science Program in Data Science

Facebook Page: https://www.facebook.com/DSSCSU/Website: www.sc.su.ac.th    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักวิทยาการข�อม้ลั (Data Scientist)

นักวิเค์ราะห์ข�อม้ลัเช่ิงธิุรกิจ (Business Data Analyst)

นักพื่ัฒนาข�อม้ลัเช่ิงลัึกทางธิุรกิจ (Business Insight Data Developer)

นักวิเค์ราะห์ข�อม้ลัการเงิน (Financial Data Analyst)

นักวิช่าการสถิติ (Statistician)

นักวิเค์ราะห์ดี�านธิุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Analyst)

นักพื่ัฒนาดี�านธิุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer)

นักการตลัาดีดีิจิทัลั (Digital Marketing Officer)

นักพื่ัฒนาค์ลัังข�อม้ลั (Data Warehouse Developer)

ผู้้�ประกอบการอิสระดี�านวิทยาการข�อม้ลั (Data Science Entrepreneur)

นักวิช่าช่ีพื่ในสถานประกอบการที�มีการวิเค์ราะห์ข�อม้ลั

2. นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analyst) 
3. นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer) 
4. นักวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน (Financial Data Analyst) 
5. นักวิชาการสถิติ (Statistician) 
6. นักวิเคราะห์ด้านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Analyst) 
7. นักพัฒนาด้านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer) 
8. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Officer) 
9. นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer) 
10. ผู้ประกอบการอิสระด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science 
Entrepreneur) 
11. นักวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มคี์ณุ์ธิรรม จริยธิรรมแลัะศรทัธิาในวชิ่าช่พีื่ค์รส้อนฟิัสิกส์ ที�ไดี�มาตรฐาน

วชิ่าช่พีื่ค์รข้องค์รุสุภัา

พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มีค์วามร้�พ่ื่�นฐานทั�งภัาค์ทฤษฎี ีแลัะภัาค์ปฏิบตัดิี�านฟิัสิกส์ อนัจะสามารถ 

นาํไปถ่ายทอดีส้ผู่้้�เรยีนไดี�เป็นอย่างดีี

ผู้้�เรยีนสามารถจดัีระบบค์วามค์ดิี วเิค์ราะห์ สงัเค์ราะห์ แก�ปัญหาดี�วยวิธิทีางวทิยาศาสตร์ 

ไดี�อย่างเป็นระบบ แลัะสร�างสรรค์์ในการจัดีการเรยีนการสอน รวมทั�งมคี์วามสามารถในการ

วิจัยเพื่่�อพื่ัฒนาการเรียนการสอนแลัะ การสร�างค์วามร้�ให�สอดีค์ลั�องกับค์วามต�องการ

ของท�องถิ�น

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ค์ร้อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ฟัิสิกส์ แลัะค์ณ์ิตศาสตร์

นักวิช่าการศึกษา 

นักปฏิบัติการทดีลัองทางฟัิสิกส์ ผู้้�ช่่วยนักวิจัยทางดี�านฟัิสิกส์ศึกษา

พื่นักงานขายแลัะส่งเสริมการขายเค์ร่�องม่อวิทยาศาสตร์ทางการศึกษา

หลัักสูตรศิึกษาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาฟิสิกส์ (ครู) 

Bachelor of Education Program in Physics

Facebook Page: Physics Programs, Silpakorn UniversityWebsite: www.sc.su.ac.th
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ขข้้ออมมููลลกกาารรปปรระะชชาาสสััมมพพัันนธธ์์หหลลัักกสสููตตรร  
 

1. ชช่่ืืออภภาาคคววิิชชาา//หหนน่่ววยยงงาานนเเจจ้้าาขขอองงหหลลัักกสสููตตรร     
คณะวิทยาศาสตร์ 

22.. ชช่่ืืออหหลลัักกสสููตตรร  
ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Physics  

 
33.. จจุุดดเเดด่่นนขขอองงหหลลัักกสสููตตรร  

           1. พัฒนาผู้เรียนให�มีคุณธรรม 
จริยธรรมและศรัทธาในวิชาชีพครูสอนฟ�สิกส� 
ท่ีได�มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 2. พัฒนาผู้เรียนให�มีความรู�พ้ืนฐานท้ังภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติด�านฟ�สิกส� อันจะสามารถนําไปถ�ายทอดสู�ผู�     
เรียนได�เป�นอย�างดี 
 3. ผู้เรียนสามารถจัดระบบความคิด วิเคราะห� สังเคราะห� 
แก�ป�ญหาด�วยวิธีทางวิทยาศาสตร�ได�อย�างเป�นระบบ    
และสร�างสรรค�ในการจัดการเรียนการสอน 
รวมท้ังมีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ    
การสร�างความรู�ให�สอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ิน 
 

44.. ออาาชชีีพพทท่่ีีสสาามมาารรถถปปรระะกกออบบไไดด้้หหลลัังงสสํําาเเรร็็จจกกาารรศศึึกกษษาา  
1. ครูอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 

 2. นักวิชาการศึกษา  
3. นักปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านฟิสิกส์ศึกษา 

 4. พนักงานขายและส่งเสริมการขายเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ทางการศึกษา 
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คณะว�ทยาศาสตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร
หลักัสต้รที�มหาวทิยาลัยัศลิัปากรจะเปิดีเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

เป็นหลักัสต้รที�มุง่ผู้ลัติบณั์ฑติที�มคี์วามร้�ค์รบถ�วนแลัะเพื่ยีงพื่อในภัาค์ทฤษฎีแีลัะภัาค์ปฏบิตัคิ์รอบค์ลัมุ

ทั�งเค์มปีระยกุต์แลัะจุลัชี่ววทิยาอตุสาหกรรม 

เป็นหลัักส้ตรที�พื่ัฒนาบัณ์ฑิตให�มีศักยภัาพื่แลัะขีดีค์วามสามารถตามค์วามต�องการของภัาค์

อตุสาหกรรมทั�งในส่วนของรัฐบาลัแลัะเอกช่น โดียเน�นอุตสาหกรรมอาหารแลัะอุตสาหกรรมเกษตร 

โดียบัณ์ฑิตสามารถใช่�ค์วามร้�เพื่่�อแก�ปัญหาในอุตสาหกรรมแลัะใช่�ในการประกอบวิช่าชี่พื่ไดี�อย่างมี

จรรยาบรรณ์นกัวิทยาศาสตร์

เป็นหลักัสต้รที�มคี์วามร่วมมอ่ของสถาบนัการศกึษากบัหน่วยงานภัาค์รฐัแลัะภัาค์เอกช่นในการสร�าง

ประสบการณ์์ให�แก่นกัศกึษาหลัากหลัายระดีบัผู่้านการด้ีงาน การฝึ่กงาน แลัะสหกจิศกึษา

หลักัสต้รมวีชิ่าเรยีนดี�านสังค์ม วฒันธิรรม ดีนตร ีรองรับการเป็นสมาช่กิประช่าค์มเศรษฐกจิอาเซยีน 

แลัะมกีจิกรรมส่งเสรมิค์วามสามารถในการใช่�ภัาษาองักฤษ เพื่่�อสร�างโอกาสการทำงานในอตุสาหกรรม

เป้าหมายระดีบัช่าตแิลัะสากลั

หลักัสต้รมุ่งผู้ลัติบณั์ฑติที�มคี์ณุ์ลักัษณ์ะเฉพื่าะ 4 ค์ณุ์ลักัษณ์ะไดี�แก่ สามารถค์ดิีวเิค์ราะห์ไดี�อย่างเป็น

ระบบ ส่�อสารไดี�อย่างมปีระสทิธิภิัาพื่ มคี์วามค์ดิีสร�างสรรค์์ใฝ่่เรยีนร้�สิ�งใหม่ ๆ แลัะ มคี์วามยด่ีหยุ่น

ปรบัตวัเข�ากับสงัค์มไดี�

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   
พื่นักงานตรวจสอบคุ์ณ์ภัาพื่แลัะพัื่ฒนาผู้ลิัตภััณ์ฑ์ทางอุตสาหกรรมอาหารแลัะอุตสาหกรรม

การเกษตร

นักวิทยาศาสตร์แลัะนักวิจัยในหน่วยงานทั�งภัาค์รัฐแลัะภัาค์เอกช่น

พื่นักงานส่งเสริมการขายเค์มีภััณ์ฑ์แลัะผู้ลัิตภััณ์ฑ์วิทยาศาสตร์

ผู้้�ประกอบการ เจ�าของกิจการที�เกี�ยวข�องกับอุตสาหกรรมอาหารแลัะอุตสาหกรรมการเกษตร

อาช่ีพื่อ่�น ๆ ที�เกี�ยวข�องกับการใช่�ค์วามร้�ดี�านเค์มีประยุกต์แลัะจุลัช่ีววิทยาอุตสาหกรรม

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาเคมีประยุกต์

แลัะจุลัชีวิวิิทยาอุตสาหกรรม

Bachelor of Science Program in Applied Chemistry and

 Industrial Microbiology

Facebook : https://www.facebook.com/Applied-Chemistry- 

and-Industrial-Microbiology-Silpakorn-University
Website: www.sc.su.ac.th
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จัดทำโดย กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

 

 

 

: SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

: SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่องทางสอบถาม / ติดตามข้อมูล TCAS

: SU_TCAS 

: SUTCAS 

034-255750 / 06-3245-4243

: https://admission.su.ac.th

https://bit.ly/3sSFaG6
หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ฉบับเต็ม)  


