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คณะวิิศวิกรรมศาสตร์แลัะ
เทคโนโลัยีอุตสาหกรรม



คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลักัสต้รที�สอนการใช่�เทค์โนโลัยทีี�เกี�ยวข�องกบัอตุสาหกรรมอาหารซึ�งเป็นการแปรร้ป

วตัถดุีบิทางการเกษตรให�เป็นสินค์�าอาหารแปรรป้ช่นิดีต่างๆ เช่่น อาหารกระป๋อง อาหาร

อบแห�ง อาหารแช่่เยน็แลัะแช่่เยอ่กแขง็ เค์ร่�องดี่�ม รวมถงึเค์ร่�องปรงุแลัะวตัถเุจอ่ปนอาหาร 

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�สามารถทำงานในอุตสาหกรรมอาหารประเภัทต่างๆ ไดี�อย่างมี

ประสทิธิภิัาพื่

มคี์วามร่วมม่อกบัหน่วยงานภัายนอกเพ่ื่�อฝึ่กประสบการณ์์ผู้้�เรยีนกบัการทำงานจรงิผู่้าน

การฝึ่กงาน

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

เจ�าหน�าที�ฝ่่ายผู้ลิัต เจ�าหน�าที�ฝ่่ายค์วบคุ์มแลัะประกันคุ์ณ์ภัาพื่ นักวิจัยแลัะพัื่ฒนา

ผู้ลัิตภััณ์ฑ์อาหาร พื่นักงานขาย ในโรงงานอุตสาหกรรม

นกัวทิยาศาสตร์ นกัวจิยั ในหน่วยงานราช่การ รฐัวสิาหกิจ หรอ่องค์ก์รต่างๆที�เกี�ยวข�อง

กับอุตสาหกรรมอาหาร เช่่น สำนักงานค์ณ์ะกรรมการอาหารแลัะยา กรมวิทยาศาสตร์

บริการ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร สถาบันวิจัยแห่งประเทศไทย

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลัยีอาหาร

Bachelor of Science Program in Food Technology

Facebook Page: ภาควิิชาเทคโนโลัยีอาหาร 

มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

Website: www.foodtech.eng.su.ac.th

 
Website :  www.foodtech.eng.su.ac.th  

 

6. รูปประกอบ  

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Food Technology  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป[นหลักสูตรท่ีสอนการใช̂เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข̂องกับอุตสาหกรรมอาหารซ่ึงเป[นการแปรรูปวัตถุดิบทาง     

การเกษตรให̂เป[นสินค̂าอาหารแปรรูปชนิดตcางๆ เชcน อาหารกระปeอง อาหารอบแห̂ง อาหารแชcเย็นและแชc

เยือกแข็ง เคร่ืองด่ืม รวมถึงเคร่ืองปรุงและวัตถุเจือปนอาหาร  

2. พัฒนาผู̂เรียนให̂สามารถทำงานในอุตสาหกรรมอาหารประเภทตcางๆ ได̂อยcางมีประสิทธิภาพ 

3. มีความรcวมมือกับหนcวยงานภายนอกเพ่ือฝqกประสบการณ0ผู̂เรียนกับการทำงานจริงผcานการฝqกงาน 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. เจ̂าหน̂ท่ีฝrายผลิต เจ̂าหน̂าท่ีฝrายควบคุมและประกันคุณภาพ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ0อาหาร พนักงาน

ขาย ในโรงงานอุตสาหกรรม 

2. นักวิทยาศาสตร0 นักวิจัย ในหนcวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค0กรตcางๆท่ีเก่ียวข̂องกับอุตสาหกรรม

อาหาร เชcน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร0บริการ สำนักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร สถาบันวิจัยแหcงประเทศไทย 

5. ช-องทางติดต-อ    

 
Facebook : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 
Website :  www.foodtech.eng.su.ac.th  

 

6. รูปประกอบ  

 

 
 

 



คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�สามารถนำหน่วยสิ�งมชี่วีติขนาดีเลัก็หร่อสารช่วีเค์มมีาใช่�ในเกดิีประโยช่น์ 

เช่่น อาหารฟัังก์ชั่น การบำบดัีของเสีย เช่่�อเพื่ลิังช่วีภัาพื่ ช่วีวตัถตุ่างๆ (เช่่น ยา วสัดีชุ่วีภัาพื่ 

เป็นต�น) โรงกลัั�นช่วีภัาพื่ 

ไดี�เรยีนอาจารย์ที�เช่ี�ยวช่าญทางเทค์โนโลัยชี่วีภัาพื่หลัากหลัาย

มคี์วามร่วมม่อกบัหน่วยงานภัายนอกเพ่ื่�อฝึ่กประสบการณ์์ผู้้�เรยีนกบัการทำงานจรงิผู่้าน

การฝึ่กงาน 

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

 นักวิจัยดี�านการวิเค์ราะห์ การวิจัยแลัะพื่ัฒนา ในหน่วยงานรัฐบาลัแลัะเอกช่น

นักวิช่าการดี�านการค์วบค์ุมการผู้ลัิตที�เกี�ยวข�องในอุตสาหกรรมเทค์โนโลัยีช่ีวภัาพื่

นักวิจัยการผู้ลัิตในอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร เค์ร่�องดี่�ม สารเค์มีช่ีวภัาพื่ 

สิ�งแวดีลั�อม พื่ลัังงานทดีแทนแลัะอาหารสัตว์

อาจารย์

เจ�าของกิจการ ผู้้�ประกอบการ ประกอบอาช่ีพื่อิสระ

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลัยีชีวิภาพ 

Bachelor of Science Program in Biotechnology

Facebook Page: Biotechnology_SU 

(@BiotechnologySU)

Website: www.eng2.su.ac.th

 
Website : www.eng2.su.ac.th 

 

6. รูปประกอบ  
 

 
 

 
 

 

 
  

   

 
 

 

 
  

   

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biotechnology  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

           1. พัฒนาผู[เรียนให[สามารถนำหน_วยส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กหรือสารชีวเคมีมาใช[ในเกิดประโยชน0 เช_น อาหารฟfงก0ชัน 

การบำบัดของเสีย เช้ือเพลิงชีวภาพ ชีววัตถุต_างๆ (เช_น ยา วัสดุชีวภาพ เปjนต[น) โรงกล่ันชีวภาพ  

2. ได[เรียนอาจารย0ท่ีเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีชีวภาพหลากหลาย 

3. มีความร_วมมือกับหน_วยงานภายนอกเพ่ือฝqกประสบการณ0ผู[เรียนกับการทำงานจริงผ_านการฝqกงาน  

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1.  นักวิจัยด[านการวิเคราะห0 การวิจัยและพัฒนา ในหน_วยงานรัฐลาบและเอกชน 

2. นักวิชาการด[านการควบคุมการผลิตท่ีเก่ียวข[องในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

3. นักวิจัยการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองด่ืม สารเคมีชีวภาพ ส่ิงแวดล[อม พลังงาน

ทดแทนและอาหารสัตว0 

4. อาจารย0 

5. เจ[าของกิจการ ผู[ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook : Biotechnology_SU (@BiotechnologySU) 
 

Website : www.eng2.su.ac.th 

 

6. รูปประกอบ  
 

 
 



คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

มีค์วามเป็นพื่หุวิทยาการโดียหลัักส้ตรประกอบดี�วยศาสตร์หลัักที�ค์รอบค์ลุัมทั�งดี�าน   

พื่อลัิเมอร์ วิศวกรรมเค์มี แลัะการบริหารจัดีการ ทำให� บัณ์ฑิตจะมีค์วามร้�แลัะค์วาม

สามารถในการแก�ปญัหาในแงม่มุที�กว�างแลัะหลัากหลัาย สามารถนำค์วามร้�ไปประยกุต์

ใช่�ไดี�ในอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข�อง นอกจากนี� หลักัสต้รยงัมคี์วามร่วมมอ่กบัภัาค์อตุสาหกรรม

แลัะหน่วยงานภัายนอก 

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

วศิวกรดี�านปโิตรเค์มแีลัะวสัดีพุื่อลัเิมอร ์ในภัาค์อตุสาหกรรม เช่น่ โรงงานดี�านปโิตรเค์มี 

พื่ลัาสติก ยาง เส�นใยแลัะสิ�งทอ กาว สี แลัะสารเค์ลั่อบผู้ิว หร่อโรงงานทางดี�านรถยนต์  

อิเลั็กทรอนิกส์ แลัะเลันส์สายตา เป็นต�น

ผู้้�สอน นักวิช่าการ นักวิจัยทางดี�านปิโตรเค์มีแลัะวัสดีุพื่อลัิเมอร์ ทั�งภัาค์รัฐแลัะเอกช่น

เจ�าของกิจการในธิุรกิจที�เกี�ยวข�องกับอุตสาหกรรมกระบวนการเค์มี

เป็นผู้้�ประกอบการ แลัะอาช่ีพื่อิสระ

หลัักสูตรวิิศิวิกรรมศิาสตรบัณฑิิต 

สาขาวิิชาปิโตรเคมีแลัะวิัสดีุพอลัิเมอร์

Bachelor of Engineering Program in Petrochemicals and 

Polymeric Materials

Facebook Page: MatseSUWebsite: www.matse.su.ac.th

 

      Website : www.matse.su.ac.th  

 

 

 

 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 

 
 

 

      Website : www.matse.su.ac.th  

 

 

 

 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน/วยงานเจ4าของหลักสูตร   

 

2. ช่ือหลักสูตร 

      ภาษาไทย       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาป:โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรE 

 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Petrochemicals and Polymeric Materials 

 

3. จุดเด/นของหลักสูตร 

มีความเป(นพหุวิทยาการโดยหลักสูตรประกอบด<วยศาสตร>หลักท่ีครอบคลุมท้ังด<านพอลิเมอร> วิศวกรรมเคมี และ

การบริหารจัดการ ทำให< บัณฑิตจะมีความรู<และความสามารถในการแก<ปJญหาในแงLมุมท่ีกว<างและหลากหลาย สามารถ

นำความรู<ไปประยุกต>ใช<ได<ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข<อง นอกจากน้ี หลักสูตรยังมีความรLวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและ

หนLวยงานภายนอก  

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได4หลังสำเร็จการศึกษา 

  4.1 วิศวกรด<านปUโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร> ในภาคอุตสาหกรรม เชLน โรงงานด<านปUโตรเคมี พลาสติก ยาง เส<นใยและ

ส่ิงทอ กาว สี และสารเคลือบผิว หรือโรงงานทางด<านรถยนต>  อิเล็กทรอนิกส> และเลนส>สายตา เป(นต<น 

  4.2 ผู]สอน นักวิชาการ นักวิจัยทางด]านป:โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรE ท้ังภาครัฐและเอกชน 

  4.3 เจ<าของกิจการในธุรกิจท่ีเก่ียวข<องกับอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

  4.4   เป(นผู<ประกอบการ และอาชีพอิสระ 

 

5. ช/องทางติดต/อ    

 

 

 

 

Facebook : MatseSU  

 

 

 

 

 

 

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน/วยงานเจ4าของหลักสูตร   

 

2. ช่ือหลักสูตร 

      ภาษาไทย       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาป:โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรE 

 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Petrochemicals and Polymeric Materials 

 

3. จุดเด/นของหลักสูตร 

มีความเป(นพหุวิทยาการโดยหลักสูตรประกอบด<วยศาสตร>หลักท่ีครอบคลุมท้ังด<านพอลิเมอร> วิศวกรรมเคมี และ

การบริหารจัดการ ทำให< บัณฑิตจะมีความรู<และความสามารถในการแก<ปJญหาในแงLมุมท่ีกว<างและหลากหลาย สามารถ

นำความรู<ไปประยุกต>ใช<ได<ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข<อง นอกจากน้ี หลักสูตรยังมีความรLวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและ

หนLวยงานภายนอก  

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได4หลังสำเร็จการศึกษา 

  4.1 วิศวกรด<านปUโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร> ในภาคอุตสาหกรรม เชLน โรงงานด<านปUโตรเคมี พลาสติก ยาง เส<นใยและ

ส่ิงทอ กาว สี และสารเคลือบผิว หรือโรงงานทางด<านรถยนต>  อิเล็กทรอนิกส> และเลนส>สายตา เป(นต<น 

  4.2 ผู]สอน นักวิชาการ นักวิจัยทางด]านป:โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรE ท้ังภาครัฐและเอกชน 

  4.3 เจ<าของกิจการในธุรกิจท่ีเก่ียวข<องกับอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 

  4.4   เป(นผู<ประกอบการ และอาชีพอิสระ 

 

5. ช/องทางติดต/อ    

 

 

 

 

Facebook : MatseSU  

 

 

 

 

 

 



คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลักัสต้รที�พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�สามารถออกแบบกระบวนการการผู้ลิัต แลัะการออกแบบ

ผู้งัโรงงานอตุสาหกรรมให�เหมาะสม  

เป็นหลักัสต้รที�พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มคี์วามร้�ค์วามสามารถทั�งทฤษฎีแีลัะปฏบิตัทิี�สามารถนำ

ค์วามร้� ทกัษะทาง วศิวกรรมอุตสาหการ ไปช่่วยพัื่ฒนาแลัะส่งเสริมให�เกดิีนวตักรรม

มคี์วามร่วมม่อกบัหน่วยงานภัายนอกเพ่ื่�อฝึ่กประสบการณ์์ผู้้�เรยีนกบัการทำงานจรงิผู่้าน

การฝึ่กงาน

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์์กร

วิศวกรค์วบค์ุมค์ุณ์ภัาพื่ในโรงงานอุตสาหกรรม

วิศวกรค์วามปลัอดีภััย

วิศวกรซ่อมบำรุง

วิศวกรโรงงาน

วิศวกรโลัจิสติกส์

วิศวกรขาย

วิศวกรออกแบบ

วิศวกรประเมินโค์รงการสินเช่่�อธินาค์าร

นักวิช่าการ นักวิจัย ที�ปรึกษาในสาขาวิช่าวิศวกรรมอุตสาหการ

หลัักสูตรวิิศิวิกรรมศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาวิิศิวิกรรมอุตสาหการ 

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

Facebook Page: ภาควิชิาวิศิิวิกรรมอตุิสาหกรรมแลัะการจุดัีการ 

คณะวิิศิวิกรรมศิาสติร์ฯ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

Website: https://sites.google.com/site/

iesilpakorn

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหกรรมและการจดัการ คณะวิศวกรรมศาสตรฯ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 
Website : https://sites.google.com/site/iesilpakorn 

 

 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหกรรมและการจดัการ คณะวิศวกรรมศาสตรฯ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 
Website : https://sites.google.com/site/iesilpakorn 

 

 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหกรรมและการจดัการ คณะวิศวกรรมศาสตรฯ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 
Website : https://sites.google.com/site/iesilpakorn 

 

 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 



คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

มุ่งเน�นให�ผู้้�เรียนสามารถนำค์วามร้�ดี�านพื่ลัังงาน การออกแบบเค์ร่�องจักรกลัแลัะการ

ค์วบค์ุม เพื่่�อนำไปประกอบอาช่ีพื่เป็นวิศวกรเค์ร่�องกลัที�ดีี

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีค์วามค์ิดีสร�างสรรค์์ รับผิู้ดีช่อบต่อหน�าที�ของตนเองแลัะสังค์ม 

ตระหนักถึงค์ุณ์ค์่าของศิลัปวัฒนธิรรมแลัะทรัพื่ยากรสิ�งแวดีลั�อม

เป็นหลัักส้ตรที�ช่่วยรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศ

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

วิศวกรเค์ร่�องกลั วิศวกรรมกระบวนการผู้ลัิต วิศวกรระบบพื่ลัังงาน

นักวิจัยดี�านวิศวกรรมเค์ร่�องกลั นักวิช่าการ ที�ปรึกษา แลัะผู้้�สอน

หลัักสูตรวิิศิวิกรรมศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิศิวิกรรมเคร่�องกลั 

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

Facebook Mechanical SilpakornWebsite: www.eng2.su.ac.th

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

           1. มุXงเนYนใหYผูYเรียนสามารถนำความรูYดYานพลังงาน การออกแบบเคร่ืองจักรกลและการควบคุม เพ่ือนำไป 

    ประกอบอาชีพเปcนวิศวกรเคร่ืองกลท่ีดี 

2. พัฒนาผูYเรียนใหYมีความคิดสรYางสรรค0 รับผิดชอบตXอหนYาท่ีของตนเองและสังคม ตระหนักถึงคุณคXาของ    

   ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรส่ิงแวดลYอม 

3. เปcนหลักสูตรท่ีชXวยรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศ 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรเคร่ืองกล วิศวกรรมกระบวนการผลิต วิศวกรระบบพลังงาน 

2. นักวิจัยดYานวิศวกรรมเคร่ืองกล นักวิชาการ ท่ีปรึกษา และผูYสอน 

 

5. ช-องทางติดต-อ    

 
Facebook : Mechanical Silpakorn  

 
Website : www.eng2.su.ac.th 

6. รูปประกอบ  

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

           1. มุXงเนYนใหYผูYเรียนสามารถนำความรูYดYานพลังงาน การออกแบบเคร่ืองจักรกลและการควบคุม เพ่ือนำไป 

    ประกอบอาชีพเปcนวิศวกรเคร่ืองกลท่ีดี 

2. พัฒนาผูYเรียนใหYมีความคิดสรYางสรรค0 รับผิดชอบตXอหนYาท่ีของตนเองและสังคม ตระหนักถึงคุณคXาของ    

   ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรส่ิงแวดลYอม 

3. เปcนหลักสูตรท่ีชXวยรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศ 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรเคร่ืองกล วิศวกรรมกระบวนการผลิต วิศวกรระบบพลังงาน 

2. นักวิจัยดYานวิศวกรรมเคร่ืองกล นักวิชาการ ท่ีปรึกษา และผูYสอน 

 

5. ช-องทางติดต-อ    

 
Facebook : Mechanical Silpakorn  

 
Website : www.eng2.su.ac.th 

6. รูปประกอบ  



คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

มุง่เน�นให�ผู้้�เรยีนมคี์วามร้�ค์วามสามารถทั�งทฤษฎีแีลัะปฏบิตั ิสามารถนำค์วามร้�แลัะทกัษะ

ทางวศิวกรรมเค์ม ีไปประยกุต์ใช่�ในวชิ่าช่พีื่ไดี�อย่างมปีระสทิธิภิัาพื่ โดียหลักัสต้รเปิดีโอกาส

ให�ผู้้�เรียนสามารถเลั่อกพัื่ฒนาทักษะของตนเองไดี�ตามค์วามถนัดีแลัะค์วามช่่�นช่อบ 3 

แนวทาง ดีงันี� แนวทางการจำลัองแลัะการค์วบค์มุกระบวนการ แนวทางงานวจิยัทาง

วศิวกรรมเค์ม ีแลัะแนวทางเทค์โนโลัยแีลัะนวตักรรม

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

วิศวกรกระบวนการผู้ลัิต แลัะวิศวกรออกแบบกระบวนการผู้ลัิตในภัาค์อุตสาหกรรม

ผู้้�สอน นักวิช่าการ นักวิจัยแลัะพื่ัฒนาทางดี�านวิศวกรรมเค์มี

 ผู้้�ประกอบการในธิุรกิจที�เกี�ยวข�องกับวิศวกรรมเค์มี

หลัักสูตรวิิศิวิกรรมศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาวิิศิวิกรรมเคมี

Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering

Facebook Page: Chemical Engineering, 

Silpakorn University

Website: https://chemengsilpakorn.

com/th/

 

 

  

 

 

  

ข้อมลูการประชาสมัพนัธ ์

4.  ชื7อภาควิชา/หน่วยงานเจ้าของหลกัสตูร 

 ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

 

D.  ชื7อหลกัสตูร 

 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี

 Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 

 

E.  จดุเด่น/จดุเน้นของหลกัสตูร 

  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั Wงทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําความรู้และทกัษะทาง

วศิวกรรมเคม ีไปประยุกตใ์ชใ้นวชิาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยหลกัสตูรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืก

พฒันาทกัษะของตนเองได้ตามความถนัดและความชืdนชอบ 3 แนวทาง ดงันีW แนวทางการจําลองและการ

ควบคมุกระบวนการ แนวทางงานวจิยัทางวศิวกรรมเคม ีและแนวทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

 

4.  วิชาชีพ/อาชีพที7สามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 

 4.1 วิศวกรกระบวนการผลิต และวิศวกรออกแบบกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

 4.2  ผู<สอน นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาทางด<านวิศวกรรมเคมี 

 4.3 ผู<ประกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวข<องกับวิศวกรรมเคมี 

 
5.  ช่องทางติดต่อ 

สาํนกังานภาควชิา: ชั Wน h อาคารคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 โทรศพัท:์ ijk-mniopi-m ต่อ miqhii, miqhip 

 โทรสาร: 034-252459 

 E-Mail: chemeng616@gmail.com 

 

 

 

 Facebook: Chemical Engineering, Silpakorn University 

 

 

 

 Website: https://chemengsilpakorn.com/th/ 

 

 

 

6. รปูภาพประกอบ 

 

ข้อมลูการประชาสมัพนัธ ์

4.  ชื7อภาควิชา/หน่วยงานเจ้าของหลกัสตูร 

 ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

 

D.  ชื7อหลกัสตูร 

 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี

 Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering 

 

E.  จดุเด่น/จดุเน้นของหลกัสตูร 

  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั Wงทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําความรู้และทกัษะทาง

วศิวกรรมเคม ีไปประยุกตใ์ชใ้นวชิาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยหลกัสตูรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืก

พฒันาทกัษะของตนเองได้ตามความถนัดและความชืdนชอบ 3 แนวทาง ดงันีW แนวทางการจําลองและการ

ควบคมุกระบวนการ แนวทางงานวจิยัทางวศิวกรรมเคม ีและแนวทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

 

4.  วิชาชีพ/อาชีพที7สามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 

 4.1 วิศวกรกระบวนการผลิต และวิศวกรออกแบบกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

 4.2  ผู<สอน นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาทางด<านวิศวกรรมเคมี 

 4.3 ผู<ประกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวข<องกับวิศวกรรมเคมี 

 
5.  ช่องทางติดต่อ 

สาํนกังานภาควชิา: ชั Wน h อาคารคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 โทรศพัท:์ ijk-mniopi-m ต่อ miqhii, miqhip 

 โทรสาร: 034-252459 

 E-Mail: chemeng616@gmail.com 

 

 

 

 Facebook: Chemical Engineering, Silpakorn University 

 

 

 

 Website: https://chemengsilpakorn.com/th/ 

 

 

 

6. รปูภาพประกอบ 

 



คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�สร�างแลัะพื่ัฒนาวิศวกรให�เป็นผู้้�มีค์วามร้� ค์วามเช่ี�ยวช่าญดี�านวิศวกรรม

อิเลั็กทรอนิกส์แลัะระบบค์อมพื่ิวเตอร์ 

เป็นหลักัสต้รที�พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มทีกัษะในการผู้สมผู้สานฮาร์ดีแวร์แลัะซอฟัแวร์เข�าดี�วยกนั 

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีจริยธิรรม ค์ุณ์ธิรรม ค์วามค์ิดีริเริ�มสร�างสรรค์์ แลัะจิตอาสาต่อสังค์ม

แลัะประเทศ

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

วิศวกรอิเลั็กทรอนิกส์ 

วิศวกรค์อมพื่ิวเตอร์

นักเขียนโปรแกรม 

นักทดีสอบระบบ  นักบ้รณ์าการระบบ

อาจารย์แลัะนักวิจัย

หลัักสูตรวิิศิวิกรรมศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาวิิศิวิกรรม

อิเลั็กทรอนิกส์แลัะระบบคอมพิวิเตอร์

Bachelor of Engineering Program in Electronics and Computer 

System Engineering

Facebook : Department of Electrical Engineering - 

Silpakorn University

Website: www.eng2.su.ac.th

 

 
Website : www.eng2.su.ac.th 

 

6. รูปประกอบ  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

  ภาษาไทย       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส0และระบบคอมพิวเตอร0 

  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electronics and Computer System Engineering

  

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เปaนหลักสูตรท่ีสรcางและพัฒนาวิศวกรใหcเปaนผูcมีความรูc ความเช่ียวชาญดcานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส0และ      

   ระบบคอมพิวเตอร0  

2. เปaนหลักสูตรท่ีพัฒนาผูcเรียนใหcมีทักษะในการผสมผสานฮาร0ดแวร0และซอฟแวร0เขcาดcวยกัน  

3. พัฒนาผูcเรียนใหcมีจริยธรรม คุณธรรม ความคิดริเร่ิมสรcางสรรค0 และจิตอาสาตpอสังคมและประเทศ 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส0  

2. วิศวกรคอมพิวเตอร0 

3. นักเขียนโปรแกรม  

4. นักทดสอบระบบ  นักบูรณาการระบบ 

5. อาจารย0และนักวิจัย 

 

5. ช-องทางติดต-อ    

 
Facebook : Department of Electrical Engineering - Silpakorn University  

 

 

 

 
Website : www.eng2.su.ac.th 

 

6. รูปประกอบ  

 

 
 



คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�สามารถออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดีุ ออกแบบ

กระบวนการจดัีการค์ลังัสนิค์�า ออกแบบระบบการจดัีการโลัจสิตกิส์ ออกแบบระบบการ

จดัีการวสัดีคุ์งค์ลังั

เป็นหลักัสต้รที�พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มีค์วามเป็นนักวิช่าชี่พื่ มคี์วามคิ์ดีริเริ�มสร�างสรรค์์ แลัะมี

จรรยาบรรณ์ในวชิ่าช่พีื่

มคี์วามร่วมม่อกบัหน่วยงานภัายนอกเพ่ื่�อฝึ่กประสบการณ์์ผู้้�เรยีนกบัการทำงานจรงิผู่้าน

การฝึ่กงาน

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

วิศวกรในค์ลัังสินค์�า

วิศวกรจัดีซ่�อ

วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม

นักวิช่าการ นักวิจัย รับราช่การพื่ลัเร่อน – ทหาร

หลัักสูตรวิิศิวิกรรมศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาวิิศิวิกรรม

การจัดีการแลัะโลัจิสติกส์ 

Bachelor of Engineering Program in Management Engineering 

Facebook Page : ภาควิชิาวิศิิวิกรรมอตุิสาหกรรมแลัะการจุดัีการ 

คณะวิิศิวิกรรมศิาสติร์ฯ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

Website : https://sites.google.com/

site/iesilpakorn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Website : https://sites.google.com/site/iesilpakorn 

 

6. รูปประกอบ  

 

  

 

 

 

 

 

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส0  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Management Engineering and Logistics

  

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

           1. เป̂นหลักสูตรท่ีพัฒนาผูcเรียนใหcสามารถออกแบบระบบการขนถfายวัสดุ ออกแบบกระบวนการจัดการ   

     คลังสินคcา ออกแบบระบบการจัดการโลจิสติกส0 ออกแบบระบบการจัดการวัสดุคงคลัง 

 2.  เป̂นหลักสูตรท่ีพัฒนาผูcเรียนใหcมีความเป̂นนักวิชาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรcางสรรค0 และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 3. มีความรfวมมือกับหนfวยงานภายนอกเพ่ือฝiกประสบการณ0ผูcเรียนกับการทำงานจริงผfานการฝiกงาน 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรในคลังสินคcา 

2. วิศวกรจัดซ้ือ 

3. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม 

4.  นักวิชาการ นักวิจัย รับราชการพลเรือน – ทหาร 

 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร8ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 
Website : https://sites.google.com/site/iesilpakorn 

 

6. รูปประกอบ  

 

  

 

 

and Logistics 



คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

หลักัสต้รผู้ลิัตบณั์ฑิตให�มีค์วามร้�ค์วามสามารถ แลัะศกัยภัาพื่ในการประกอบวชิ่าช่พีื่ใน

สาขาวิศวกรรมวัสดีุแลัะนาโนเทค์โนโลัยี

พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มคี์วามค์ดิีรเิริ�มสร�างสรรค์์แลัะสามารถประยกุต์ใช่�ทฤษฎีไีปส้ก่ารปฏบิตัไิดี�

สร�างมีทักษะค์วามใฝ่่ร้� มีค์วามสามารถในงานพื่ัฒนาแลัะวิจัยในดี�านอุตสาหกรรม         

มีจรรยาบรรณ์ในวิช่าช่ีพื่ แลัะมีค์วามสำนึกต่อสังค์ม

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

วิศวกรในภัาค์อุตสาหกรรม เช่่น วิศวกรโลัหะการ วิศวกรเซรามิกส์ วิศวกรค์วบค์ุมการ

ผู้ลัิต วิศวกรกระบวนการ 

อาชี่พื่วิศวกรที�รองรับตามนโยบายโค์รงการเขตเศรษฐกิจพิื่เศษภัาค์ตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) แลัะการพื่ัฒนาเศรษฐกิจช่ีวภัาพื่-เศรษฐกิจหมุนเวียน-

เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)

ผู้้�สอน นักวิช่าการ นักวิจัย 

เจ�าของกจิการในธิรุกจิที�เกี�ยวข�องกบัวศิวกรรมแลัะวทิยาศาสตรท์างดี�านวสัดีสุมยัใหม่ 

เช่่น อเิลัก็โทรเซรามกิส์ เซรามิกส์วศิวกรรม วสัดีทุนค์วามร�อน วสัดีผุู้สมอนิทรย์ี-อนนิทรย์ี

หร่อวัสดีุที�ประยุกต์ใช่�นาโนเทค์โนโลัยี

หลัักสูตรวิิศิวิกรรมศิาสตรบัณฑิิต  สาขาวิิชาวิิศิวิกรรมวิัสดีุแลัะ

นาโนเทคโนโลัยี 

Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering and 

Nanotechnology

Facebook : Materials and Nano , 

Silpakorn university

Website:www.matse.su.ac.th

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 
Website : www.matse.su.ac.th 

 

6. รูปประกอบ  

  

 
 

 

 

 

 

 

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. ช่ือหลักสูตร 

     ภาษาไทย       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  

     ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering and Nanotechnology 

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

           1. หลักสูตรผลิตบัณฑิตให_มีความรู_ความสามารถ และศักยภาพในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมวัสดุ

และนาโนเทคโนโลยี 

2. พัฒนาผู_เรียนให_มีความคิดริเร่ิมสร_างสรรค0และสามารถประยุกต0ใช_ทฤษฎีไปสูgการปฏิบัติได_ 

3. สร_างมีทักษะความใฝkรู_ มีความสามารถในงานพัฒนาและวิจัยในด_านอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

และมีความสำนึกตgอสังคม 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรในภาคอุตสาหกรรม เชgน วิศวกรโลหะการ วิศวกรเซรามิกส0 วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกร

กระบวนการ  

2. อาชีพวิศวกรท่ีรองรับตามนโยบายโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor : EEC) และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-

Green Economy : BCG Model) 

3. ผู_สอน นักวิชาการ นักวิจัย  

4. เจ_าของกิจการในธุรกิจท่ีเก่ียวข_องกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร0ทางด_านวัสดุสมัยใหมg เชgน อิเล็กโทรเซรามิกส0 

   เซรามิกส0วิศวกรรม วัสดุทนความร_อน วัสดุผสมอินทรีย0-อนินทรีย0หรือวัสดุท่ีประยุกต0ใช_นาโนเทคโนโลยี 

 

5. ช-องทางติดต-อ    

 
Facebook : Materials and Nano , Silpakorn university 

 

 
Website : www.matse.su.ac.th 

 

6. รูปประกอบ  

  

 
 

 

 

 

 

 



คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลักัสต้รที�พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�ออกแบบแลัะค์วบค์มุกระบวนการหรอ่อตุสาหกรรมที�ใช่�

ประโยช่น์จากหน่วยสิ�งมชี่วีติขนาดีเล็ัก เน่�อเย่�อ หรอ่สารชี่วเค์มี เช่่น การผู้ลิัตอาหาร

ฟัังก์ช่นั การบำบดัีของเสยี การผู้ลัติเช่่�อเพื่ลังิช่วีภัาพื่ การผู้ลัติช่วีวตัถตุ่าง ๆ โรงกลัั�น

ช่วีภัาพื่ เป็นต�น

มอีาจารย์ที�เช่ี�ยวช่าญทางเทค์โนโลัยชี่วีภัาพื่หลัากหลัาย 

เป็นหลักัสต้รทางวศิวกรรมศาสตร์หลักัสต้รแรกๆ ที�มกีารนำเทค์โนโลัยชี่วีภัาพื่เข�ามาผู้นวก

รวมดี�วยซึ�งตอบสนองต่อการพื่ฒันาอสุาหกรรมทางเค์มชี่วีภัาพื่ที�จำเป็นต่อประเทศ

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

วิศวกรโรงงานในกลัุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร สิ�งแวดีลั�อม 

นักวิช่าการดี�านวิศวกรรมกระบวนการช่ีวภัาพื่

นักวิจัยงานวิศวกรรม/การผู้ลัิตในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร สิ�งแวดีลั�อม

เจ�าของกิจการ ผู้้�ประกอบการ ประกอบอาช่ีพื่อิสระ

หลัักสูตรวิิศิวิกรรมศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาวิิศิวิกรรม

กระบวินการชีวิภาพ 

Bachelor of Engineering Program in Bioprocess Engineering

Facebook Page: Biotechnology_SU (@BiotechnologySU)Website: www.eng2.su.ac.th

 
Website : www.eng2.su.ac.th 

 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

   

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Bioprocess Engineering  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

           1. เปUนหลักสูตรท่ีพัฒนาผูYเรียนใหYออกแบบและควบคุมกระบวนการหรืออุตสาหกรรมท่ีใชYประโยชน̀จากหนbวย

     ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก เน้ือเย่ือ หรือสารชีวเคมี เชbน การผลิตอาหารฟgงก̀ชัน การบำบัดของเสีย การผลิตเช้ือเพลิง

     ชีวภาพ การผลิตชีววัตถุตbางๆ  โรงกล่ันชีวภาพ เปUนตYน 

 2. มีอาจารย̀ท่ีเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีชีวภาพหลากหลาย  

 3. เปUนหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร̀หลักสูตรแรกๆ ท่ีมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพเขYามาผนวกรวมดYวย  

              ซ่ึงตอบสนองตbอการพัฒนาอุสาหกรรมทางเคมีชีวภาพท่ีจำเปUนตbอประเทศ 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรโรงงานในกลุbมอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร ส่ิงแวดลYอม  

2. นักวิชาการดYานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

3. นักวิจัยงานวิศวกรรม/การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร ส่ิงแวดลYอม 

4. เจYาของกิจการ ผูYประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ 

 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook : Biotechnology_SU (@BiotechnologySU) 

 
Website : www.eng2.su.ac.th 

 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 



คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

มุ่งเน�นให�ผู้้�เรียนมีเช่ี�ยวช่าญแลัะสามารถผู้สานค์วามร้�ดี�านวิศวกรรมเข�ากับค์วามร้�ดี�าน

บริหารธิุรกิจแลัะการจัดีการ

เป็นหลัักส้ตรที�พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีค์วามร้�ค์วามสามารถทั�งทฤษฎีีแลัะปฏิบัติที�สามารถ

นำค์วามร้� ทักษะทางธิุรกิจวิศวกรรมไปใช่�ในการประกอบอาช่ีพื่ไดี�

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

เจ�าหน�าที�ดีแ้ลังานบญัชี่ งานธิรุการ งานจดัีซ่�อจดัีจ�าง งานขาย งานจดัีการสนิค์�าค์งค์ลังั 

งานการเงิน งานทรัพื่ยากรมนุษย์ แลัะงานพื่ัฒนาตลัาดี สำหรับงานธิุรกิจวิศวกรรม

นักวิจัย นักวิช่าการ ที�ปรึกษา แลัะผู้้�สอนทางธิุรกิจวิศวกรรม

ผู้้�ประกอบการธิุรกิจขนาดีกลัางแลัะขนาดีย่อม

หลัักสูตรเทคโนโลัยีบัณฑิิต สาขาวิิชาธิุรกิจวิิศิวิกรรม

Bachelor of Technology Program in Engineering Business

Facebook : Mechanical SilpakornWebsite:www.eng2.su.ac.th

 
Website:www.eng2.su.ac.th 

 

6. รูปประกอบ 

 

 
 

 

 

 
Website:www.eng2.su.ac.th 

 

6. รูปประกอบ 

 

 
 

 

 

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program in Engineering Business 

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. มุ\งเน]นให]ผู]เรียนมีเช่ียวชาญและสามารถผสานความรู]ด]านวิศวกรรมเข]ากับความรู]ด]านบริหารธุรกิจ 

และการจัดการ 

2. เปfนหลักสูตรท่ีพัฒนาผู]เรียนให]มีความรู]ความสามารถท้ังทฤษฎีและปฏิบัติท่ีสามารถนำความรู] ทักษะทาง 

ธุรกิจวิศวกรรมไปใช]ในการประกอบอาชีพได] 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. เจ]าหน]าท่ีดูแลงานบัญชี งานธุรการ งานจัดซ้ือจัดจ]าง งานขาย งานจัดการสินค]าคงคลัง งานการเงิน 

งานทรัพยากรมนุษย0 และงานพัฒนาตลาด สำหรับงานธุรกิจวิศวกรรม 

2. นักวิจัย นักวิชาการ ท่ีปรึกษา และผู]สอนทางธุรกิจวิศวกรรม 

3. ผู]ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย\อม 

 

5. ช-องทางติดต-อ 

 
Facebook:Mechanical Silpakorn  

 

 
Website:www.eng2.su.ac.th 

 

6. รูปประกอบ 
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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)  


