คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ตารางจํานวนรับนักศึกษาโควตาจําแนกตามสาขาวิชา
หลักสู ตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รหัส
ชือหลักสู ตรสาขาวิชา
สาขาวิชา
56050 อาหารและโภชนาการ
56051 อาหารและโภชนาการ (เสาร์-อาทิตย์)
56070 ธุรกิจเสื อผ้ า
(ยกเลิกการรับ)
56080 เทคโนโลยีเสื อผ้ าและแพทเทิร์น
56100 ธุรกิจอาหาร
56110 ศิลปประดิษฐ์
(ยกเลิกการรับ)

ภาค

จํานวนรับ

ปกติ
สมทบ
ปกติ

80
80
5

เกณฑ์ คะแนนสะสม
GPA 5 ภาค
2.75
2.50
2.50

ปกติ
ปกติ
ปกติ

20
35
20

2.50
2.75
2.50

หลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี
ลําดับ
1

รหัส
ชือหลักสู ตรสาขาวิชา
สาขาวิชา
76030 คหกรรมศาสตร์ ศึกษา

ภาค

จํานวนรับ

ปกติ

30

เกณฑ์ คะแนนสะสม
GPA 5 ภาค
3.00

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
ลําดับ
1
2

รหัส
ชือหลักสู ตรสาขาวิชา
สาขาวิชา
56120 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
56130 การพั ฒนาผลิตภั ณฑ์อาหาร

ภาค

จํานวนรับ

ปกติ
ปกติ

5
10

เกณฑ์ คะแนนสะสม
GPA 5 ภาค
3.00
2.50

หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี
ลําดับ
1

รหัส
ชือหลักสู ตรสาขาวิชา
สาขาวิชา
56090 การออกแบบแฟชั น

ภาค

จํานวนรับ

ปกติ

20

เกณฑ์ คะแนนสะสม
GPA 5 ภาค
2.75

หลักสู ตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอนรายวิชา / หลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณฑิต เทียบโอนรายวิชา
ลําดับ
1
2

รหัส
ชือหลักสู ตรสาขาวิชา
สาขาวิชา
66030 คหกรรมศาสตร์ ศึกษา
66050 อาหารและโภชนาการ

ภาค

จํานวนรับ

ปกติ
ปกติ

25
40

เกณฑ์ คะแนนสะสม
GPA 3 ภาค
2.50
2.75

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์

วุฒิทีรับเข้ าศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชา

วุฒิทีรับเข้ าศึกษา
หลักสู ตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ (สมทบ)

เทคโนโลยีเสื อผ้ าและแพทเทิร์น
ธุรกิจอาหาร
ศิลปประดิษฐ์ (ยกเลิกการรับ)
ธุรกิจเสื อผ้ า (ยกเลิกการรับ)

ม.6 ทุกแผนการเรี ยน
หรื อปวช. ด้ านสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อปวช. ด้ านสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ปวส.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ใช้ วิธีการเทียบโอนรายวิชา)
ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อปวช.กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ หรื อกลุ่มวิชาที
เกียวข้ อง
ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ ปวช. ทุกสาขาวิชา
หลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี

คหกรรมศาสตร์ ศึกษา

ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อปวช.กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ หรื อกลุ่มวิชาที
เกียวข้ อง
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
การพั ฒนาผลิตภั ณฑ์อาหาร

ม. 6 (วิทย์ – คณิ ต)
ม. 6 (วิทย์ –คณิ ต) , (ศิลป์ -คํ านวณ)
หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี

การออกแบบแฟชั น

ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อปวช.กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ หรื อกลุ่มวิชาที
เกียวข้ อง

หลักสู ตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอนรายวิชา / หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เทียบโอนรายวิชา
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร์ ศึกษา

ปวส. อาหารและโภชนาการ
ปวส.การบริ หารงานคหกรรมศาสตร์ /คหกรรมศาสตร์

แนวทางประกอบอาชีพ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศึกษา
ครู /อาจารย์ วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ในสถานศึกษาระดั บประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งาน
ราชการ เช่น กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น สถานรั บเลี ยงเด็ก
อ่อนก่อนวั ยเรี ยน เผยแพร่ ความรู ้ในนิตยสารและวารสารเกียวกั บงานคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู ้ป ระกอบการอาหาร (กุ๊ ก ) ในโรงแรม ภัตตาคาร ร้ า นอาหาร สายการบิ น รี ส อร์ ท สปา ฯลฯ นัก
โภชนาการ
นักกํ าหนดอาหารในโรงพยาบาล ทั งภาครัฐและเอกชน ศูนย์ ส่งเสริ มสุ ขภาพผู ้จัดการ
ฝ่ ายต่าง ๆ ใน Super center ฝ่ ายอาหารสด อาหารทะเล เบเกอรี ผลไม้ ครู /อาจารย์วิชาชีพ ภาครั ฐและ
เอกชน พนักงานในกองบรรณาธิการอาหารและโภชนาการ เคหกิจเกษตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื อผ้ าและแพทเทิร์น
งานอุตสาหกรรมการผลิตสิ งทอและเสื อผ้ าเครื องนุ่งห่ ม จําหน่ ายในประเทศและส่ งออกต่างประเทศ
ช่า งแพทเทิ ร์ นและตัว อย่า ง ช่ า งวางแบบตัด เจ้า หน้า ที ควบคุ มการผลิ ต เจ้า หน้า ที ฝึ กอบรมการเย็บ
เจ้าหน้าทีวิเคราะห์กระบวนการผลิต นักวางแผนการผลิต เจ้าหน้าทีตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ นัก
ออกแบบเสื อผ้ า นักบริ หารจัดการสิ นค้ าแฟชั นและประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจขนาดย่อม
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
ประกอบธุรกิจอาหาร อาหารไทย เบเกอรี ขนมหวาน อาหารว่าง เครื องดืม ไอศกรี ม ผู ้ จัดการห้องอาหาร
ภั ตตาคาร ร้านอาหาร ผู ้ ประกอบอาหาร (กุ๊ก) ในโรงแรม ภั ตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน รี สอร์ ท สปา
ประกอบธุ ร กิจ อาหาร ประกอบธุ ร กิ จบริ ก ารอาหาร จัด ตกแต่ งอาหาร บริ ษ ัท สํา นัก พิ มพ์นิ ตยสาร/
หนังสื อด้ านอาหาร ครู/อาจารย์ ในหน่วยงานราชการและเอกชน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
นัก วิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีก ารอาหารและโภชนาการ ทํา งานในโรงงานอุ ตสาหกรรมอาหาร
ทางด้า น กระบวนการผลิ ตอาหาร ควบคุ มคุ ณ ภาพอาหาร วิ เ คราะห์ ส ารอาหาร ประกัน คุ ณ ภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D) ครู /อาจารย์ งานใน
หน่ ว ยงานราชการ สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กรม
วิทยาศาสตร์ บริ การและการประกอบอาชีพอิสระ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
ทํ างานเกียวกั บอาหารในด้ านผลิต(Production) การควบคุมคุณภาพ (Q.C) การประกันคุณภาพ (Q.A.)
การวิจัยและพั ฒนา ( R&D) การตรวจรับรองคุณภาพ (Inspection) การจัดจําหน่ าย (Import- Export) ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สถานประกอบการและหน่ วยงานราชการ รวมทั งการฝึ กอบรมการให้
คํ าปรึ กษา การประกอบอาชีพอิสระ (เจ้าของกิจการ) ในการพั ฒนาผลิตภั ณฑ์อาหาร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน
ดีไซเนอร์ (Fashion Designer) ดิสเพลย์ ดีไซเนอร์ (Display Designer) คอสตูม ดีไซน์ (Costume Design)
สไตล์ลิส (Fashion Stylist) เมอร์ เชียนไดซ์ (Fashion Merchandise) การออกแบบพั ฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั น
และสิ งทอ ( Fashion Product Develpment)การออกแบบลวดลายและผิว สั มผัส (Surface Design)
ประกอบธุรกิจส่ วนตั ว/สร้างแบรนด์สินค้ า งานส่ วนราชการ ครู อาจารย์ภาครั ฐและเอกชน กรมพัฒนา
ชุมชน กรมพั ฒนาฝี มือแรงงาน

หมายเหตุ ข้ อมูลเกณฑ์การรับและจํานวนทีรับอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

