คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เกณฑ์การรับนักศึกษาโควตาจําแนกตามสาขาวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
รหัส
เกณฑ์ คะแนนสะสม
ชือหลักสู ตรสาขาวิชา
ภาค จํานวนรับ
สาขาวิชา
GPA 5 ภาค
1
52030 เคมี
ปกติ
30 20
2.50
2
52100 วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ *
ปกติ
20
2.75
3
52140 เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภั ยของอาหาร
ปกติ
10
2.50
หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี
รหัส
เกณฑ์ คะแนนสะสม
ลําดับ
ชือหลักสู ตรสาขาวิชา
ภาค จํานวนรับ
สาขาวิชา
GPA 5 ภาค
1
52070 ออกแบบผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม
ปกติ
15
2.75
2
52090 เทคโนโลยีการพิมพ์
ปกติ
15
2.50
3
52110 เทคโนโลยีเครื องเรื อนและการออกแบบ
ปกติ
15
2.50
4
52160 เทคโนโลยีการโทรทั ศน์และวิทยุกระจายเสี ยง
ปกติ
5
2.75
หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นการรับนักศึกษารวม 2 หลักสู ตร
เนืองจากในชั นปี ที1 และชั นปี ที2 มีการเรี ยนเหมือนกั นแต่จะแยกหลั กสู ตรในชั นปี ที3
ลําดับ

วุฒิทีรับเข้ าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิชา

วุฒิทีรับเข้ าศึกษา

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
เคมี
ม.6 (วิทย์-คณิ ต) หรื อ ปวช.สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภั ยของอาหาร ม.6 (วิทย์-คณิ ต)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม. 6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ ปวช. ทุกสาขา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี
ออกแบบผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม
ม. 6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ ปวช. ทุกสาขา
เทคโนโลยีการพิมพ์ *
ม. 6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ ปวช. สาขาการพิมพ์และคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีเครื องเรื อนและการออกแบบ
ม. 6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ ปวช. ทุกสาขา ยกเว้ น กลุ่มสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ , กลุ่มสาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
เทคโนโลยีการโทรทั ศน์และวิทยุกระจายเสี ยง *
ม. 6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ ปวช. ทุกสาขา
หมายเหตุ * ตาไม่ บอดสี (มีใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสั มภาษณ์ )

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แนวทางประกอบอาชีพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
นัก วิ ท ยาศาสตร์ ท างเคมี ป ระจํา สถานประกอบการของรั ฐ และเอกชน เช่ น อุ ตสาหกรรมนํ ามัน
ปิ โตรเลียม พลาสติก ยา อาหาร เคมีภณ
ั ฑ์ นํ ามั นพืชเป็ นนักวิจัยและพั ฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู ้ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ผู ้ ดูแลระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
เป็ นเจ้าหน้าที ฝ่ ายผลิ ตหรื อ ควบคุมคุณ ภาพอาหาร นักวิ เคราะห์ วิจัยอาหาร ทีปรึ กษาระบบประกัน
คุณภาพอาหาร เจ้าหน้าทีฝ่ ายประกัน คุณภาพอาหาร เจ้าหน้า ทีพัฒนาระบบประกันคุณ ภาพอาหาร
ผู ้ ตรวจรับรองระบบประกันคุณภาพอาหาร รั บราชการในหน่ วยงานราชการและหน่ วยงานการศึกษา
นักวิชาชีพในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ธุ รกิจส่ วนตัวด้านการแปรรู ปอาหาร ธุ รกิจ
การค้ าผลิตภั ณฑ์อาหารทั งในและต่างประเทศ
ความถนัดทางวิชาชีพ
การจัดการด้านระบบการควบคุมคุณภาพทีเกียวข้องกับความปลอดภัยของอาหารบนพื นฐานความรู ้
ความเข้ าใจกระบวนการการผลิตอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารเชิงบูรณาการ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
งานออกแบบผลิตภั ณฑ์ของใช้ ในชีวิตประจํ าวั น ออกแบบกราฟฟิ ก โฆษณา เฟอร์ นิเจอร์ ของเด็กเล่น
บรรจุภ ั ฒฑ์ การผลิตภั ณฑ์ในระบบอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ ายภาพและภาพยนตร์
งานผลิตภาพนิ ง ภาพยนตร์ และโทรทั ศน์ งานผลิตภาพเชิงพาณิ ชย์ ภาพโฆษณา ถ่ายภาพบุคคล ภาพ
แฟชั น ถ่ายภาพสารคดี การตั ดต่อภาพยนตร์ การกํ ากั บการแสดง
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
งานออกแบบสิ งพิมพ์ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก กระบวนการผลิตสิ งพิมพ์และบรรจุ ภ ัณฑ์ เจ้าหน้าทีวิจัย
และพั ฒนา การวางแผนและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครืองเรื อนและการออกแบบ
งานออกแบบและผลิตเครื องเรื อนในระบบอุตสาหกรรม การวางแผนผลิตเครื องเรื อนโดยใช้ เทคโนโลยี
ทีทั นสมั ย ทั งภาครัฐและเอกชน และอาชีพอิสระ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสี ยง
งานผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสี ยงรู ปแบบต่าง ๆ ทั งระบบสถานีและระบบเครื อข่าย เน้น
การฝึ กปฏิบ ั ติวิชาชีพเฉพาะด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสี ยง การผลิตสื อโทรทัศน์ใต้น ํ าการผลิต
โทรทั ศน์ระบบ 3 มิติ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ การถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านระบบเครื อข่าย

หมายเหตุ ข้ อมูลเกณฑ์การรับและจํานวนทีรับอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

