ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Website : www.foodtech.eng.su.ac.th
2. ชื่อหลักสูตร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีอาหาร
6. รูปประกอบ
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบั
ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอ
Bachelor of Science Program in
Food Technology
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Food Techn

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

3. จุดเด-นของหลักสูตร

เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนการใช้้เทคโนโลยีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับอุุตสาหกรรมอาหารซึ่่�งเป็็นการแปรรููป
วััตถุุดิบิ ทางการเกษตรให้้เป็็นสิินค้้าอาหารแปรรููปชนิิดต่า่ งๆ เช่่น อาหารกระป๋๋อง อาหาร
หลังกเครื่่
สูตอ� รที
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข^องกับอุตสาหกรรมอาหารซ
อบแห้้ง อาหารแช่่เย็็นและแช่่เยืือกแข็็ง เครื่่1.
อ� งดื่่เป[ม� นรวมถึึ
งปรุุ่สงอนการใช^
และวััตถุุเจืือปนอาหาร
การเกษตรให^เป[นสินค^าางๆ
อาหารแปรรู
พัั ฒ นาผู้้�เรีี ยนให้้สามารถทำงานในอุุตสาหกรรมอาหารประเภทต่่
ได้้อย่่ า งมีี ปชนิดตcางๆ เชcน อาหารกระปeอง อา
ประสิิทธิิภาพ
เยือกแข็ง เครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องปรุงและวัตถุเจือปนอาหาร
มีีความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอกเพื่่อ� ฝึึกประสบการณ์์ผู้เ�้ รีียนกัับการทำงานจริิงผ่่าน
2. พัฒนาผู^เรียนให^สามารถทำงานในอุตสาหกรรมอาหารประเภทตcางๆ ได^อ
การฝึึกงาน

3. มีความรcวมมือกับหนcวยงานภายนอกเพื่อฝqกประสบการณ0ผู^เรียนกับการท

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
4. อาชี
พที่สามารถประกอบได2
ลังสำเร็
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายผลิิต เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายควบคุุ
มและประกัั
นคุุณภาพ นัักวิิจััยหและพัั
ฒนาจการศึกษา

ผลิิตภััณฑ์์อาหาร พนัักงานขาย ในโรงงานอุุ
1. ตเจ^สาหกรรม
าหน^ที่ฝrายผลิต เจ^าหน^าที่ฝrายควบคุมและประกันคุณภาพ นักวิจัยแล
นัักวิิทยาศาสตร์์ นัักวิิจัยั ในหน่่วยงานราชการ รััฐวิิสาหกิิจ หรืือองค์์กรต่่างๆที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ขาย ในโรงงานอุตสาหกรรม
กัับอุุตสาหกรรมอาหาร เช่่น สำนัักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิิทยาศาสตร์์
นักนวิอาหาร
ทยาศาสตร0
จัยงประเทศไทย
ในหนcวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค0กรต
บริิการ สำนัักงานมาตรฐานอุุตสาหกรรม2.สถาบัั
สถาบัันวิินัจักัยวิแห่่

อาหาร เชcน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร0บ
อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร สถาบันวิจัยแหcงประเทศไทย
5. ช-องทางติดต-อ

Website:
Facebook
Page:
ภาควิิชชาเทคโนโลยีี
อาหารอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
Facebook
: ภาควิ
าเทคโนโลยี
Websitewww.foodtech.eng.su.ac.th
: www.foodtech.eng.su.ac.th
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

6. รูปประกอบ

คณะว�ศวกรรมศาสตรและข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร
เทคโนโลยีอุต1. สาหกรรม
ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
Website : www.eng2.su.ac.th

คณะวิ
ศวกรรมศาสตร0
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิ
ชาเทคโนโลยีี
ชีีวภาพ
6. รูปประกอบ
2. ชื่อหลัin
กสูตBiotechnology
ร
Bachelor of Science Program
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีว
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biotechnolog

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้สามารถนำหน่่วยสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ขนาดเล็็กหรืือสารชีีวเคมีีมาใช้้ในเกิิดประโยชน์์
3. จุดเด-นของหลักสูตร
เช่่น อาหารฟัังก์์ชันั การบำบััดของเสีีย เชื้้อ� เพลิิงชีีวภาพ ชีีววััตถุุต่า่ งๆ (เช่่น ยา วััสดุุชีวี ภาพ
เป็็นต้้น) โรงกลั่่น� ชีีวภาพ
1. พัฒนาผู[เรียนให[สามารถนำหน_วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือสารชีวเคมีมาใช[ในเก
ได้้เรีียนอาจารย์์ที่่เ� ชี่่ย� วชาญทางเทคโนโลยีีชีวี ภาพหลากหลาย
การบำบั
ของเสีย เชื้อผู้เพลิ
งชีบวการทำงานจริิ
ภาพ ชีววัตถุงตผ่่_าางๆ
มีีความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอกเพื่่
อ� ฝึึกดประสบการณ์์
เ�้ รีียนกัั
น (เช_น ยา วัสดุชีวภาพ เปjนต[น) โรงกลั่น
2. ได[เรียนอาจารย0ที่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีชีวภาพหลากหลาย
การฝึึกงาน

3. มีความร_วมมือกับหน_วยงานภายนอกเพื่อฝqกประสบการณ0ผู[เรียนกับการทำงา

อาชีจพการศึึ
ที่สามารถประกอบได2
หลังสำเร็จการศึกษา
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัั4.งสำเร็็
กษา

กวิจวัยยงานรัั
ด[านการวิ
เคราะห0 การวิจัยและพัฒนา ในหน_วยงานรัฐลาบและเอกช
นัักวิิจััยด้้านการวิิเคราะห์์ การวิิจััยและพััฒ1.นา นัในหน่่
ฐบาลและเอกชน
นัักวิิชาการด้้านการควบคุุมการผลิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุ
สาหกรรมเทคโนโลยีี
ภาพ ตที่เกี่ยวข[องในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภ
2. นักวิชตาการด[
านการควบคุชีมีวการผลิ
นัักวิิจััยการผลิิตในอุุตสาหกรรมเกษตร อุุตสาหกรรมอาหาร เครื่่�องดื่่�ม สารเคมีีชีีวภาพ
3. นักวิจัยการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สารเค
สิ่่�งแวดล้้อม พลัังงานทดแทนและอาหารสััตว์์
ทดแทนและอาหารสัตว0
อาจารย์์
เจ้้าของกิิจการ ผู้้�ประกอบการ ประกอบอาชีี4.พอิอาจารย0
ิสระ
5. เจ[าของกิจการ ผู[ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ
5. ช-องทางติดต-อ

Website: www.eng2.su.ac.th
Website
: www.eng2.su.ac.th

6. รูปประกอบ

Facebook Page:
Biotechnology_SU (@BiotechnologySU)
Facebook
: Biotechnology_SU
(@BiotechnologySU)

หลักสูตร
ษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาป:โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรE
ข"อมูลการประชาสั
พันธ2หลักสูตร
ษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Petrochemicals
and PolymericมMaterials

คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
ด/นของหลักสูตร
1. ชื่อภาควิชา/หน/
วยงานเจ4
าของหลักสูตร
เทคโนโลยี
อ
ต
ุ
สาหกรรม
มีความเป(นพหุวิทยาการโดยหลักสูตรประกอบด<วยศาสตร>หลักที่ครอบคลุมทั้งด<านพอลิเมอร> วิศวกรรมเคมี และ
Website : www.matse.su.ac.th

Website : www.matse.su.ac.th

บริหารจัดการ ทำให< บัณฑิหลัั
ตจะมี
<และความสามารถในการแก<
างและหลากหลาย สามารถ
ก2.สููตความรู
รวิิ
กรรมศาสตรบัั
ณฑิิต ปJญหาในแงLมุม6.ทีรู่กปว<ประกอบ
ชื่อศว
หลั
กสูตร
วามรู<ไปประยุกต>ใช<ได<ในอุสาขาวิิ
ตสาหกรรมที
่เกี่ยวข<อแงละวัั
นอกจากนี
ตรยังมีความรLวมมืณอฑิกับตภาคอุ
ตสาหกรรมและ
ชาปิิ
โตรเคมีี
สหลั
ดุุพกอลิิ
เมอร์์
ภาษาไทย
สู้ ตหลั
รวิกศสูวกรรมศาสตรบั
สาขาวิ
ชาป:โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอ
ประกอบ
ป
รู
6.
วยงานภายนอก
Bachelor of Engineering Program in Petrochemicals and
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Petrochemicals and Pol
Polymeric Materials

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

ชีพที่สามารถประกอบได4หลัง3.สำเร็จุจดการศึ
กษา กสูตร
เด/นของหลั

มีีความเป็็นพหุุวิิทยาการโดยหลัักสููตรประกอบด้้วยศาสตร์์หลัักที่่�ครอบคลุุมทั้้�งด้้าน
วิศวกรด<านปUโตรเคมี
ละวัวิิสศดุวกรรมเคมีี
พอลิเมอร>มีและการบริิ
ในภาคอุ
เชLน บััโรงงานด<
โตรเคมี
พลาสติ
ก ยาง
ใยและ มทั้งด<านพอล
พอลิิเแมอร์์
ารจััดวการ
ทำให้้
ณฑิิตกจะมีี
คนปU
วามรู้้
�และความ
ความเป(นตหสาหกรรม
พหุ
ิทยาการโดยหลั
สูตารประกอบด<
วยศาสตร>
หลักเส<ที่คนรอบคลุ
สามารถในการแก้้ปัั
ญหาในแง่่
มุมุ ที่่�ดกว้้างและหลากหลาย
ไ� ปประยุุ
กต์์ เป(นต<น
สิ่งทอ กาว สี และสารเคลื
อบผิว หรื
อโรงงานทางด<
านรถยนต>
ทรอนิคกวามรู
ส> และเลนส>
สายตา
การบริ
หารจั
การ
ทำให< บัณอิเฑิล็ตกสามารถนำความรู้้
จะมี
<และความสามารถในการแก<
ปJญหาในแงLมุมที่กว<า
ใช้้ได้้ในอุุ
กี่่ย� วข้้อง
นอกจากนี้้�
มีีความร่่
ตสาหกรรม
ผู]สอน นักวิชาการ
นักวิตสาหกรรมที่่�
จัยทางด]นำความรู
าเนป:
โตรเคมี
และวักหลัั
สต>ดุกใพสููตรยัั
อลิ
เงนอุ
มอรE
ทั้งวมมืือกัั
ภาครับฐภาคอุุ
และเอกชน
ไ
<
ปประยุ
ช<
ไ
ด<
ใ
ต
สาหกรรมที
เ
่
กี
ย
่
วข<อง นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีความรLวมมือก
และหน่่วยงานภายนอก

เจ<าของกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข<องกัหนLบอุวตยงานภายนอก
สาหกรรมกระบวนการเคมี
อาชีีและอาชี
พที่่�สามารถประกอบได้้
หลัังสำเร็็จการศึึกษา
เป(นผู<ประกอบการ
พอิสระ

ทางติดต/อ

วิิศวกรด้้านปิิโตรเคมีีและวััสดุุพอลิิเมอร์์ ในภาคอุุตสาหกรรม เช่่น โรงงานด้้านปิิโตรเคมีี
พลาสติิก ยาง เส้้นใยและสิ่่�งทอ กาว สีี และสารเคลืือบผิิว หรืือโรงงานทางด้้านรถยนต์์
อาชีพสายตา
ที่สามารถประกอบได4
หลังสำเร็จการศึกษา
อิิเล็็กทรอนิิกส์์4.และเลนส์์
เป็็นต้้น
ผู้้�สอน นัักวิิชาการ 4.1
นัักวิิจััยวิทางด้้านปิิ
ตรเคมีี
และวััแสดุุละวั
พอลิิสเดุมอร์์
และเอกชนตสาหกรรม เชLน โรงงานด<านปUโตรเค
ศวกรด<าโนปU
โตรเคมี
พอลิทั้้�งเภาครัั
มอร>ฐในภาคอุ
เจ้้าของกิิจการในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรมกระบวนการเคมีี
สิ่งทอ กาว สี และสารเคลือบผิว หรือโรงงานทางด<านรถยนต> อิเล็กทรอนิกส> และเลนส
เป็็นผู้้�ประกอบการ และอาชีีพอิิสระ

Facebook : MatseSU

4.2 ผู]สอน นักวิชาการ นักวิจัยทางด]านป:โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอรE ทั้งภาครัฐและเอก
4.3 เจ<าของกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข<องกับอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
4.4 เป(นผู<ประกอบการ และอาชีพอิสระ

5. ช/องทางติดต/อ

Website: www.matse.su.ac.th

Facebook Page: MatseSU

Facebook : MatseSU

คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Facebook : ภาควิ ชาวิ ศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะวิ ศวกรร

: https://sites.google.com/site/iesilpakorn
หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุWebsite
ตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
6. รูปประกอบ

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

เป็็นหลัักสููตรที่่�พัฒ
ั นาผู้้เ� รีียนให้้สามารถออกแบบกระบวนการการผลิิต และการออกแบบ
ผัังโรงงานอุุตสาหกรรมให้้เหมาะสม
เป็็นหลัักสููตรที่่�พัฒ
ั นาผู้้เ� รีียนให้้มีีความรู้้ค� วามสามารถทั้้�งทฤษฎีีและปฏิิบัติั ที่่ิ ส� ามารถนำ
ความรู้้� ทัักษะทาง	วิิศวกรรมอุุตสาหการ ไปช่่วยพััฒนาและส่่งเสริิมให้้เกิิดนวััตกรรม
มีีความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอกเพื่่อ� ฝึึกประสบการณ์์ผู้เ�้ รีียนกัับการทำงานจริิงผ่่าน
การฝึึกงาน

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

วิิศวกรอุุตสาหการในทุุกองค์์กร
วิิศวกรควบคุุมคุุณภาพในโรงงานอุุตสาหกรรม
วิิศวกรความปลอดภััย
อมบำรุุ
5.วิิศช-วกรซ่่
องทางติ
ดต-อง
วิิศวกรโรงงาน
วิิศวกรโลจิิสติิกส์์
วิิศวกรขาย
วิิศวกรออกแบบ
วิิศวกรประเมิินโครงการสิินเชื่่�อธนาคาร
นัักวิิชาการ นัักวิิจััย ที่่�ปรึึกษาในสาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
Facebook : ภาควิ ชาวิ ศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร
5. ช-องทางติดต-อ

Websitehttps://sites.google.com/site/
: https://sites.google.com/site/iesilpakorn
Website:
Facebook Page: ภาควิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหกรรมและการจััดการ
ศวกรรมอุ
ดการ คณะวิ ศวกรรมศาส
Facebook
: ภาควิ ชฯาวิมหาวิิ
iesilpakorn
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ทยาลััยตศิิลสาหกรรมและการจั
ปากร

6. รูปประกอบ

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิศ1.วกรรมศาสตรบั
ฑิต สาขาวิ
ศวกรรมเครื
ชื่อภาควิชณา/หนวยงานเจ2
าของหลั่องกล
กสูตร
หลัังกกฤษ
สููตรวิิศว
กรรมศาสตรบัั
ณฑิิตคณะวิ
สาขาวิิ
ศวinกรรมเครื่่
งกล	
ภาษาอั
Bachelor
of Engineering
Program
Mechanical
Engineering
ศวกรรมศาสตร0
แ�อละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

2. ชื่อหลักสูตร
3. จุดเด-นของหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรร
จุุดเด่่นของหลัักสููตร
ภาษาอังกฤษ�องจัั
of Engineering
งเน้้นให้้ผู้้
นสามารถนำความรู้้�ด้้Yดานพลัั
รกลและการ
1. มุXงมุ่่�เนY
นใหYผูYเรี�เรีียยนสามารถนำความรู
Yานพลังงงาน
งาน การออกแบบเครื่่
การออกแบบเครื
่องจักBachelor
กรกลและการควบคุ
ม เพื่อนำไปProgram in Mec

ควบคุุม เพื่่�อพนำไปประกอบอาชีี
เป็็นวิิ่ดศี วกรเครื่่�องกลที่่�ดีี
ประกอบอาชี
เปcนวิศวกรเครื่อพงกลที
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ รัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�ของตนเองและสัังคม
2. พัฒนาผูYเรียนใหYมีความคิดสรYางสรรค0
อหนYากทีสู่ขตองตนเองและสั
งคม ตระหนักถึงคุณคXาของ
3. รับจุผิดดเด-ชอบตX
นของหลั
ร
ตระหนัักถึึงคุุณค่่าของศิิลปวััฒนธรรมและทรััพยากรสิ่่�งแวดล้้อม
ศิลเป็็ปวันฒหลัันธรรมและทรั
พยากรสิ
่งแวดลYวอของอุุ
ม ตสาหกรรมในประเทศ
กสููตรที่่�ช่่วยรองรัั
บการขยายตัั
1. มุตXงสาหกรรมในประเทศ
เนYนใหYผูYเรียนสามารถนำความรูYดYานพลังงาน การออกแบบเครื่องจัก
3. เปcนหลักสูตรที่ชXวยรองรับการขยายตัวของอุ
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็
จการศึึกษาพเปcนวิศวกรเครื่องกลที่ดี
ประกอบอาชี

วิิศวกรเครื่่�องกล วิิศวกรรมกระบวนการผลิิต วิิศวกรระบบพลัังงาน
4. อาชีพนััทีก่สวิิจัามารถประกอบได2
งสำเร็
2. กพัที่่�ษา
ฒปรึึนาผู
รียนใหY
มีความคิดสรYางสรรค0 รับผิดชอบตXอหนYาที่ของตนเองแล
ัยด้้านวิิศวกรรมเครื่่ห�อลังกล
นัักวิิจชการศึ
าการ
กษาYเและผู้้
�สอน

ฒนธรรมและทรั
1. วิศวกรเครื่องกล วิศวกรรมกระบวนการผลิศิตลวิปวั
ศวกรระบบพลั
งงาน พยากรสิ่งแวดลYอม
3. เปcทีน่ปรึหลั
กสูและผู
ตรที่ชYสXวอน
ยรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศ
2. นักวิจัยดYานวิศวกรรมเครื่องกล นักวิชาการ
กษา

5. ช-องทางติดต-อ

4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรเครื่องกล วิศวกรรมกระบวนการผลิต วิศวกรระบบพลังงาน
2. นักวิจัยดYานวิศวกรรมเครื่องกล นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผูYสอน
5. ช-องทางติดต-อ

Facebook : Mechanical Silpakorn

Website
: www.eng2.su.ac.th
Website:
www.eng2.su.ac.th

6. รูปประกอบ

Facebook
: Mechanical
Facebook
Mechanical
Silpakorn Silpakorn

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
4. ชื7อภาควิ ชา/หน่ วยงานเจ้าของหลักสูตร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
D. ชื7อหลักเทคโนโลยี
สูตร
อุต
สาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิ
ศวกรรมเคมี
4. ชื7อชาวิ
ภาควิ
ชา/หน่ วยงานเจ้าของหลักสูตร

Bachelor of Engineering Program in Chemical
ภาควิEngineering
ชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมเคมีี
Program in Chemical Engineering
E. จุดเด่น/จุดเน้Bachelor
นของหลักof
สูตEngineering
ร
D. ชื7อหลักสูตร

มุ่ง เน้ น ให้ผู้เ รีย นมีค วามรู้ค วามสามารถทังW ทฤษฎีแ ละปฏิบ ัติ สามารถนํ า ความรู้แ ละทัก ษะทาง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนสามารถเลือก
Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering
เด่่นของหลัักสููตตามความถนั
ร
พัฒนาทัจุุกดษะของตนเองได้
ดและความชืdนชอบ 3 แนวทาง ดังนีW แนวทางการจําลองและการ
งเน้้นให้้ผู้้เ� รีียนมีี
ความรู้้ค� วามสามารถทั้้�
งทฤษฎีีและปฏิิ
บัติั ิ สามารถนำความรู้้แแ� ละนวั
ละทัักตษะกรรม
ควบคุมมุ่่�กระบวนการ
แนวทางงานวิ
จยั ทางวิศวกรรมเคมี
และแนวทางเทคโนโลยี
จุดเด่
ดเน้
ของหลั
ตร ดโอกาส
ทางวิิศวกรรมเคมีี ไปประยุุกต์์ใช้้ในวิิชาชีีE.พได้้อย่่
างมีีนป/จุระสิิ
ทธิินภาพ
โดยหลัักกสูสููตรเปิิ
มุ่ง เน้กนษาให้ผู้เดรีและความชื่่
ย นมีค วามรู
้ค วามสามารถทั
งW ทฤษฎีแ ละปฏิบ ัติ สามา
�เรีียนสามารถเลืือกพัั
ฒนาทัักษะของตนเองได้้ตามความถนัั
�นชอบ
3
4. วิ ชาชีให้้ผู้้
พ/อาชี
พที7สามารถประกอบได้
หลังสําเร็จการศึ
แนวทาง
ดัังนี้้� แนวทางการจำลองและการควบคุุ
มกระบวนการ
จัพยั ได้
ทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรเปิ ด
ศวกรรมเคมี
ไปประยุกแนวทางงานวิิ
ต์ตใในภาคอุ
ช้ในวิชาชี
4.1 วิศวกรกระบวนการผลิ
ต และวิศวิวกรออกแบบกระบวนการผลิ
ตสาหกรรม
วิิ4.2
ศวกรรมเคมีี
ตกรรม
ฒนาทางด<
นาทั
กาษะของตนเองได้
ผู<สอน นัและแนวทางเทคโนโลยีี
กวิชาการ นักวิจัยและพัแพัฒละนวัั
นวิศวกรรมเคมี ตามความถนัดและความชืdนชอบ 3 แนวทาง ดังน

กระบวนการ แนวทางงานวิจยั ทางวิศวกรรมเคมี และแนวทางเทคโนโลยีแ
4.3 ผู<ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข<อควบคุ
งกับวิศมวกรรมเคมี

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

4. วิ ชาชีพ/อาชีพที7สามารถประกอบได้
วิิศวกรกระบวนการผลิิ
ต และวิิศวกรออกแบบกระบวนการผลิิ
ตในภาคอุุตสาหกรรมหลังสําเร็จการศึกษา
5. ช่องทางติ
ดต่อ
4.1
ศวกรกระบวนการผลิ
ต และวิ
ศวกรออกแบบกระบวนการผลิ
ตในภาคอ
อน นัักวิิชชาการ
จััยและพััฒนาทางด้้านวิิ
ศวกรรมเคมีี
สํานัผู้้ก�สงานภาควิ
า: ชันW นััhกวิิอาคารคณะวิ
ศวกรรมศาสตร์
แวิละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิ
ทยาลัยศิลปากร
ผู้้�ประกอบการในธุุ
กี่่�ยวข้้องกัับวิิศวกรรมเคมีี
4.2 ผู<สอน
นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาทางด<านวิศวกรรมเคมี
โทรศัรพกิิจท์ที่่�: เijk-mniopi-m
ต่อ miqhii,
miqhip
โทรสาร: 034-252459
4.3 ผู<ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข<องกับวิศวกรรมเคมี
E-Mail: chemeng616@gmail.com

5. ช่องทางติ ดต่อ
สํานักงานภาควิชา: ชันW h อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหก
โทรศัSilpakorn
พท์: ijk-mniopi-m
Facebook: Chemical Engineering,
University ต่อ miqhii, miqhip
โทรสาร: 034-252459
E-Mail: chemeng616@gmail.com
Website: https://chemengsilpakorn.com/th/

Facebook: Chemical Engineering, Silpakor
6.

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

6.

Facebook Page: Chemical Engineering,
Silpakorn University
Website: https://chemengsilpakorn.com/th/

รูปภาพประกอบ

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

คณะว�ศวกรรมศาสตร
และ
1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปาก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบัั
2. ชื่อหลัณกฑิิสูตรสาขาวิิชาวิิศวกรรม
Website : www.eng2.su.ac.th
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และระบบคอมพิิ
วเตอร์์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอ
ภาษาไทย
รูปประกอบ in Electronics and Co
6.Program
Bachelor of Engineering ภาษาอั
Program
Computer
งกฤษin Electronics
Bachelor of and
Engineering
System Engineering
3. จุดเด-นของหลักสูตร
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

เป็็นหลัักสููตรที่่�สร้้างและพััฒนาวิิศวกรให้้เป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญด้้านวิิศวกรรม
1. เปaนหลักสูตรทีส่ รcางและพัฒนาวิศวกรใหcเปaนผูcมีความรูc ความเชี่ยวชาญดcานว
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และระบบคอมพิิวเตอร์์
ระบบคอมพิดวแวร์์
เตอร0
เป็็นหลัักสููตรที่่�พัฒ
ั นาผู้้เ� รีียนให้้มีีทักั ษะในการผสมผสานฮาร์์
และซอฟแวร์์เข้้าด้้วยกััน
2. เปaดรินหลั
สูตรที่พัฒและจิิ
นาผูcเตรียอาสาต่่
นใหcมอีทสััักงคม
ษะในการผสมผสานฮาร0ดแวร0และซอฟแว
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีจริิยธรรม คุุณธรรม ความคิิ
ิเริ่่�มกสร้้างสรรค์์
และประเทศ
3. พัฒนาผูcเรียนใหcมีจริยธรรม คุณธรรม ความคิดริเริ่มสรcางสรรค0 และจิตอาสาต

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
วิิศวกรอิิเล็็กทรอนิิกส์์
4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
วิิศวกรคอมพิิวเตอร์์
1. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส0
นัักเขีียนโปรแกรม
นัักทดสอบระบบ นัักบููรณาการระบบ 2. วิศวกรคอมพิวเตอร0
อาจารย์์และนัักวิิจััย
3. นักเขียนโปรแกรม
4. นักทดสอบระบบ นักบูรณาการระบบ
5. อาจารย0และนักวิจัย
5. ช-องทางติดต-อ

Website:
Websitewww.eng2.su.ac.th
: www.eng2.su.ac.th

6. รูปประกอบ

Facebook: Department
: Department
of Electrical
Engineering
- Silpakorn
Facebook
of Electrical
Engineering
Silpakorn University

คณะว�ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรม ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร
การจััดการและโลจิิสติิกส์์
Bachelor of Engineering Program
in ชManagement
Engineering
1. ชื่อภาควิ
า/หน-วยงานเจ2าของหลั
กสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
and Logistics

2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
จุุดเด่่นของหลัักสููตร
ภาษาอังากฤษ
Bachelor of Engineering Program in Managem
เป็็นหลัักสููตรที่่�พััฒนาผู้้�เรีียนให้้สามารถออกแบบระบบการขนถ่่
ยวััสดุุ ออกแบบ
กระบวนการจััดการคลัังสิินค้้า ออกแบบระบบการจััดการโลจิิสติิกส์์ ออกแบบระบบการ
: https://sites.google.com/site/iesilpakorn
จััดการวััสดุุคงคลััง
3. จุWebsite
ดเด-นของหลั
กสูตร
เป็็นหลัักสููตรที่่�พัฒ
ั นาผู้้เ� รีียนให้้มีีความเป็็นนัักวิิชาชีีพ มีีความคิิดริเิ ริ่่ม� สร้้างสรรค์์ และมีี
รูปประกอบ
1.6. เป^
นหลักสูตรที่พัฒนาผูcเรียนใหcสามารถออกแบบระบบการขนถfายวัสดุ ออก
จรรยาบรรณในวิิชาชีีพ
มีีความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอกเพื่่อ� ฝึึกประสบการณ์์
บการทำงานจริิงผ่่านดการโลจิสติกส0 ออกแบบระบบการจัดการว
คลังผู้สิเ�้ นรีียคcนกัั
า ออกแบบระบบการจั
การฝึึกงาน
2. เป^นหลักสูตรที่พัฒนาผูcเรียนใหcมีความเป^นนักวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสรcางส

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึ
กษาวมมือกับหนfวยงานภายนอกเพื่อฝiกประสบการณ0ผูcเรียนกับการทำงา
3. มีความรf
วิิศวกรในคลัังสิินค้้า
4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
วิิศวกรจััดซื้้�อ
1. วิศวกรในคลังสินคcา
วิิศวกรในโรงงานอุุตสาหกรรม
นัักวิิชาการ นัักวิิจััย รัับราชการพลเรืือน – ทหาร 2. วิศวกรจัดซื้อ
3. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม
4. นักวิชาการ นักวิจัย รับราชการพลเรือน – ทหาร
5. ช-องทางติดต-อ

https://sites.google.com/site/iesilpakorn
Website: : https://sites.google.com/
Website
Facebook Page : ภาควิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหกรรมและการจััดการ
ศวกรรมอุ
ดการ คณะวิศวกรรมศาสตร8ฯ
Facebook
: ภาควิชฯาวิมหาวิิ
site/iesilpakorn
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ทยาลััยตศิิสาหกรรมและการจั
ลปากร

6. รูปประกอบ

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร
1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลั
กสูตร
คณะว�ศวกรรมศาสตร
แ
ละ
คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สูตร
เทคโนโลยี2.อชื่อุตหลักสาหกรรม

ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเท
ภาษาอั
Bachelor
หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบัั
ณงฑิิกฤษ
ต สาขาวิิ
ชาวิิofศวEngineering
กรรมวััสดุุProgram
และ in Materials Engineering an

นาโนเทคโนโลยีี
3. จุดเด-นProgram
ของหลักสูตin
ร Materials Engineering and
Bachelor of Engineering
Nanotechnology

1. หลักสูตรผลิตบัณฑิตให_มีความรู_ความสามารถ และศักยภาพในการประกอบวิชาชีพใน
และนาโนเทคโนโลยี
จุุดเด่่นของหลัักสููตร
หลัักสููตรผลิิตบััณฑิติ ให้้มีีความรู้้ค� วามสามารถ
กยภาพในการประกอบวิิ
ชาชีีพแใน
2. พัฒนาผูและศัั
_เรียนให_
มีความคิดริเริ่มสร_างสรรค0
ละสามารถประยุกต0ใช_ทฤษฎีไปสูgการปฏิบัต
สาขาวิิศวกรรมวััสดุุและนาโนเทคโนโลยีี
3. สร_างมีทักษะความใฝkรู_ มีความสามารถในงานพัฒนาและวิจัยในด_านอุตสาหกรรม มีจรร
พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีความคิิดริเิ ริ่่ม� สร้้างสรรค์์แและมี
ละสามารถประยุุ
ความสำนึกกตgต์์อใช้้ทฤษฎีี
สังคม ไปสู่่�การปฏิิบัติั ไิ ด้้
สร้้างมีีทัักษะความใฝ่่รู้้� มีีความสามารถในงานพััฒนาและวิิจััยในด้้านอุุตสาหกรรม
มีีจรรยาบรรณในวิิชาชีีพ และมีีความสำนึึกต่่อสัังคม
4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้ห1.ลัังวิสำเร็็
จการศึึกตสาหกรรม
ษา
ศวกรในภาคอุ
เชgน วิศวกรโลหะการ วิศวกรเซรามิกส0 วิศวกรควบคุมการ

วิิศวกรในภาคอุุตสาหกรรม เช่่น วิิศวกรโลหะการ วิิศวกรเซรามิิกส์์ วิิศวกรควบคุุมการ
กระบวนการ
ผลิิต วิิศวกรกระบวนการ
2. อาชีพวิศวกรทีจ่รพิิองรั
บตามนโยบายโครงการเขตเศรษฐกิ
จพิเศษภาคตะวันออก (Easte
อาชีีพวิศิ วกรที่่�รองรัับตามนโยบายโครงการเขตเศรษฐกิิ
เศษภาคตะวัั
นออก (Eastern
Economic Corridor : EEC) และการพััCorridor
ฒนาเศรษฐกิิ
จชีีวและการพั
ภาพ-เศรษฐกิิ
จหมุุนเวีียจน-ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเข
: EEC)
ฒนาเศรษฐกิ
เศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio-Circular-Green Economy
: BCG Model)
Green Economy
: BCG Model)
ผู้้�สอน นัักวิิชาการ นัักวิิจััย
_สอน นักวิชาการ
นักวิจทัยางด้้านวััสดุุสมััยใหม่่
เจ้้าของกิิจการในธุุรกิิจที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ3.วิิศผูวกรรมและวิิ
ทยาศาสตร์์
4. เจ_าของกิ
การในธุอรนกิวััจสทีดุุ่เผกีสมอิิ
่ยวข_นอทรีี
งกัย์บ-์ วิอนิิ
ศวกรรมและวิ
ทยาศาสตร0ทางด_านวัสดุสมัยใหมg เ
เช่่น อิิเล็็กโทรเซรามิิกส์์ เซรามิิกส์์วิศิ วกรรม
วััสดุุทจนความร้้
นทรีีย์์
หรืือวััสดุุที่่�ประยุุกต์์ใช้้นาโนเทคโนโลยีี เซรามิกส0วิศวกรรม วัสดุทนความร_อน วัสดุผสมอินทรีย0-อนินทรีย0หรือวัสดุที่ประยุกต0ใช_น
Website : www.matse.su.ac.th

6. รูปประกอบ

5. ช-องทางติดต-อ

Website : www.matse.su.ac.th
Website:www.matse.su.ac.th

6. รูปประกอบ

Facebook: Materials
: Materials
, Silpakorn university
Facebook
and and
NanoNano
,
Silpakorn university

คณะว�ศวกรรมศาสตรและข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร
เทคโนโลยีอุต1. สาหกรรม
ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร

หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบัั
ชาวิิศวกรรม
2. ชื่อณ
หลัฑิิกตสูตสาขาวิิ
ร
กระบวนการชีีวภาพ
ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก
Bachelor of Engineering Program
in Bioprocess
Engineering
ภาษาอั
งกฤษ Bachelor
of Engineering Program in Bioprocess
Website : www.eng2.su.ac.th

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

3. จุดเด-นมของหลั
กสูตร ตสาหกรรมที่่�ใช้้ 6. รูปประกอบ
เป็็นหลัักสููตรที่่�พัฒ
ั นาผู้้เ� รีียนให้้ออกแบบและควบคุุ
กระบวนการหรืืออุุ
ประโยชน์์จากหน่่วยสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ขนาดเล็็ก เนื้้�อเยื่่อ� หรืือสารชีีวเคมีี เช่่น การผลิิตอาหาร
นหลัการผลิิ
กสูตรทีต่พชีีัฒ
ออกแบบและควบคุ
มกระบวนการหรืออุตสาหก
ฟัังก์์ชันั การบำบััดของเสีีย การผลิิตเชื้้อ� เพลิิ1.งชีีเปU
วภาพ
ววัันาผู
ตถุุต่Yเา่ รีงยนใหY
ๆ โรงกลั่่
น�
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เนื้อเยื่อ หรือสารชีวเคมี เชbน การผลิตอาหารฟgงก`ชัน การบ
ชีีวภาพ เป็็นต้้น
ชีวภาพ การผลิตชีววัตถุตbางๆ โรงกลั่นชีวภาพ เปUนตYน
มีีอาจารย์์ที่่เ� ชี่่ย� วชาญทางเทคโนโลยีีชีวี ภาพหลากหลาย
เป็็นหลัักสููตรทางวิิศวกรรมศาสตร์์หลัักสููตรแรกๆ
กี ารนำเทคโนโลยีี
ชีวี ภาพเข้้ามาผนวกชีวภาพหลากหลาย
2. มีที่่�อมีาจารย`
ที่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
รวมด้้วยซึ่่ง� ตอบสนองต่่อการพััฒนาอุุสาหกรรมทางเคมีี
จำเป็็
นต่่อประเทศ หลักสูตรแรกๆ ที่มีการนำเทคโนโลยีชีวภาพ
3. เปUนหลักชีวีสูภาพที่่�
ตรทางวิ
ศวกรรมศาสตร`
ซึ่งตอบสนองตbอการพัฒนาอุสาหกรรมทางเคมีชีวภาพที่จำเปUนตbอประเทศ

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

4. อาหาร
อาชีพทีสิ่่่ส�งามารถประกอบได2
หลังสำเร็จการศึกษา
วิิศวกรโรงงานในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเกษตร
แวดล้้อม
1. วิศวกรโรงงานในกลุbมอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร สิ่งแวดลYอม
นัักวิิชาการด้้านวิิศวกรรมกระบวนการชีีวภาพ
นัักวิิจััยงานวิิศวกรรม/การผลิิตในอุุตสาหกรรมเกษตร
อาหาร
แวดล้้อม
2. นักวิชาการดY
านวิสิ่่ศ�งวกรรมกระบวนการชี
วภาพ
เจ้้าของกิิจการ ผู้้�ประกอบการ ประกอบอาชีีพอิิสระ
3. นักวิจัยงานวิศวกรรม/การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร สิ่งแวดลYอม
4. เจYาของกิจการ ผูYประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ
5. ช-องทางติดต-อ

Websitewww.eng2.su.ac.th
: www.eng2.su.ac.th
Website:

6. รูปประกอบ

Facebook Page: Biotechnology_SU (@BiotechnologySU)

Facebook : Biotechnology_SU (@BiotechnologySU)

อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร
คณะว�ศวกรรมศาสตรแข"ละ
ภาควิ
ชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
เทคโนโลยี1. อชื่อุต
สาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร0และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต สาขาวิิชาธุุรกิิจวิิศวกรรม
Bachelor of Technology
in Engineering Business
2. ชื่อหลักProgram
สูตร

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
Bachelor of Technology Program in Engineering B

Website:www.eng2.su.ac.th
มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีเชี่่�ยวชาญและสามารถผสานความรู้้�ด้้านวิิ
ศวกรรมเข้้ากัับความรู้้�ด้้าน
บริิหารธุุรกิิจและการจััดการ
3.ความรู้้
จุดเด-�คนวามสามารถทั้้�
ของหลั
ตงรทฤษฎีีและปฏิิบััติิที่่�สามารถ
6. รูกปสูประกอบ
เป็็นหลัักสููตรที่่�พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีี
นำความรู้้� ทัักษะทางธุุรกิิจวิิศวกรรมไปใช้้ในการประกอบอาชีีพได้้ Website:www.eng2.su.ac.th

1. มุ\งเน]นให]ผู]เรียนมีเชี่ยวชาญและสามารถผสานความรู]ด]านวิศวกรรมเข]ากับความร
ดการ กษา 6. รูปประกอบ
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลััและการจั
งสำเร็็จการศึึ
เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลงานบััญชีี งานธุุรการ2.งานจัั
การสิิ
ค้้าคงคลัั
ง
เปfนดซื้้หลัอ� จัักดจ้้
สูตางรทีงานขาย
่พัฒนาผูงานจัั
]เรียดนให]
มีคนวามรู
]ความสามารถทั
้งทฤษฎีและปฏิบัติที่สามา

งานการเงิิน งานทรััพยากรมนุุษย์์ และงานพััฒนาตลาด สำหรัับงานธุุรกิิจวิิศวกรรม
ธุรกิจวิศวกรรมไปใช]ในการประกอบอาชีพได]
นัักวิิจััย นัักวิิชาการ ที่่�ปรึึกษา และผู้้�สอนทางธุุรกิิจวิิศวกรรม
ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม

4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ]าหน]าที่ดูแลงานบัญชี งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ]าง งานขาย งานจัดการสินค]าค
งานทรัพยากรมนุษย0 และงานพัฒนาตลาด สำหรับงานธุรกิจวิศวกรรม
2. นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา และผู]สอนทางธุรกิจวิศวกรรม
3. ผู]ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย\อม
5. ช-องทางติดต-อ
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6. รูปประกอบ
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