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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1) ส�าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุม่วทิยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 2) ส�าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูรระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) สาขาทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตร 
 3) มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามระเบยีบ และประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ว่าด้วยการ
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา
  1. กิจกรรมติวปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. การอบรมสืบค้นข้อมูลเพื่องานวิจัยทางการเกษตร
 3. การอบรมเสริมทักษะการใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 
  4. การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน การวิจัย และการสมัครงาน
 5. การศึกษาดูงานด้านวิทยาการเกษตร
 6. การบริการวิชาการ และการบ�าเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชน
 7. การแข่งขันทักษะทางการเกษตร

แนวทางการประกอบอาชีพ
 1. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมปศสุตัว์ กรมส่งเสรมิ
การเกษตร กรมป่าไม้ กรมประมง องค์การบริหารส่วนต�าบล ฯลฯ
  2. พนักงานในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น บริษัทผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ ์
ทางการเกษตร บริษัทรับจัดสวน โรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร (โรงงานแป้ง โรงงานน�้าตาล  
ฟาร์มปศุสัตว์) เป็นต้น
  3. ประกอบอาชพีอสิระทางการเกษตร เช่น เจ้าของฟาร์มปศสุตัว์ เจ้าของสวนไม้ดอก ไม้ผล เป็นต้น
 4. ผู้ช่วยนักวิจัย

แนวทางการศึกษาต่อ
  บณัฑติทีจ่บการศกึษาสามารถศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทในสถาบนัการศกึษาในสาขาวชิาต่างๆ ได้แก่ 
พืชไร่ พืชสวน ปฐพีวิทยา การจัดการศัตรูพืช สัตวบาลหรือสัตวศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยี
ชีวภาพ ในมหาวิทยาลัย เช่น ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.มหาสารคาม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Bacherlor of Science (Agriculture)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ลักษณะส�าคัญและจุดเน้นของหลักสูตร

 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการจริง ที่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะได้มีความรู้ 
ความสามารถในการท�างานอย่างมีคุณภาพ มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ท�าการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) 
หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระยะเวลาในการศึกษา  4 ปีการศึกษา

แนวทางในการศึกษาต่อ

 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทางด้าน
อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา

 • ศึกษาดูงานด้านคหกรรมศาสตร์ในสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์
 • ฝึกปฏิบัติการจริงตลอดระยะเวลาท�าการศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะและความช�านาญ
 • อบรมเสริมทักษะทางด้านคหกรรมศาสตร์ เช่น ทางด้านเคร่ืองด่ืมผสมกาแฟ เบเกอร่ี  
อาหารท้องถิ่น การจัดบริการอาหาร ฯลฯ

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 1. งานราชการ เป็นอาจารย์ และนักโภชนาการตามโรงเรียน โรงพยาบาล นกัวชิาการคหกรรมศาสตร์  
นักส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นผู้ช่วยนักวิจัย นักโภชนาการ นักพัฒนาชุมชน
 2. ภาคเอกชน สามารถท�างานในโรงแรม ภัตตาคาร ผู้จัดการร้านอาหาร นักก�าหนดอาหาร 
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า
 3. อาชีพอิสระ สามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ ร้านอาหาร เบเกอรี่ ร้านดอกไม ้
และอื่นๆ ตามความสนใจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์
Bachelor of Science (Home Economics)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 ส�าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมเสริมศักยภาพการศึกษา
   ระยะเวลาในการส�าเร็จการศึกษา 4 ปีแต่ไม่เกิน 8 ปี โดยจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า 128 หน่วยกติ มกีารจดักจิกรรมเสรมิศกัยภาพให้นกัศกึษา เช่น การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO) 
การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางเคมี เป็นต้น
 การศึกษาดูงาน ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 การให้บรกิารวิชาการแก่ชมุชน เช่น การออกค่ายบ�าเพญ็ประโยชน์แก่ชมุชน คาราวานวิทยาศาสตร์ 
จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น
 การท�านุศิลปวัฒนธรรม เช่น พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ ท�าบุญตักบาตร
 การส่งประกวดแข่งขันทางวิชาการ เช่น นักศึกษาน�าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

แนวทางการศึกษาต่อ
 ศึกษาต่อ ป.บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  1 ปี เพื่อสามารถสอบรรจุครูผู้
ช่วยทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชน
 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี เคมีสิ่ง
แวดล้อม หรอืสาขาทีเ่กีย่วข้อง เช่น เภสชัเคม ีปิโตรเคม ีและเคมอีตุสาหกรรม เป็นต้น ทัง้ในมหาวทิยาลยั
ภายในและภายนอกประเทศ 

แนวทางการประกอบอาชีพ
 งานเอกชน ในต�าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายวิเคราะห์ 
ในโรงงานอุตสาหกรรมทางเคมี เช่น อุตสาหกรรมผลิตยา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และน�้ามัน เป็นต้น
อาชีพอิสระต่าง ๆ เช่น การเป่าแก้วศิลป์ การท�ากรอบรูปวิทยาศาสตร์ การบริการตรวจวิเคราะห์และ
ตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผลิตและจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ สารเคมี และน�้ายาตรวจสอบ เป็นต้น
งานราชการและรัฐวิสาหกิจ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงพยาบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปา เป็นต้น ข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ต�ารวจ (ฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน)  
ทหาร (ฝ่ายสรรพาวุธ) ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร และ ครูสอนเคมี เป็นต้น



คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ
เทยีบเท่าจากสถาบนัการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง และมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามระเบยีบและ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา 

 จ�านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน
รู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ เป็นบัณฑิตยุคไทยแลนด์ 4.0 และด�ารงชีวิตในประชาคมอาเซียน
อย่างมคีวามสุข โดยฝึกปฏิบตัภิาคสนาม ในแหล่งธรรมชาตนิอกห้องเรยีน ศกึษาดูงานโรงงานอตุสาหกรรม 
น�าความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน อนุรักษ์ความเป็นไทย น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

 หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. ท�าให้นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ปริญญาโท – เอก หรือปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

แนวทางประกอบอาชีพ 

 นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ประจ�าห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพในหน่วย
งานรัฐและเอกชน ในสาขาชีววิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระตามความ
สนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา
Bachelor of Science (Biology)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา
Bachelor of Science (Biology)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. ส�าเรจ็การศกึษาตามหลักสูตรมธัยมศกึษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ หรอืเทยีบเท่า 
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือส�าเร็จการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 สายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา
 1. จัดอบรมและฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ข้ันสูง ส�าหรับงานวิจัยด้านฟิสิกส์และ
เทคโนโลยี
 2. จัดอบรมและฝึกทกัษะเชงิช่าง ส�าหรบัผลติสือ่การสอนฟิสกิส์ การสอนวทิยาศาสตร์ และงานวจิยั
 3. ส่งเสริมการเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษา
 4. ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านฟิสิกส์และ
เทคโนโลยี
 5. การให้บรกิารวชิาการแก่ชุมชน เช่น การจดัค่ายวทิยาศาสตร์ การจดัค่ายดาราศาสตร์ และการ
ออกบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน

แนวทางการศึกษาต่อ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ หรือหลักสูตรและสาขาวิชา 
  ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกอบอาชีพ
 1) นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
  ทั้งภาครัฐและเอกชน
 2) ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 3) ข้าราชการ สังกัดกองวิทยาการต�ารวจ
 4) นกัวิจัยเคร่ืองมอื อปุกรณ์วทิยาศาสตร์ในสถานประกอบการเอกชน
 5) ข้าราชการต�ารวจ (ฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน)



วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)
Bachelor of Science (Veterinary Technology)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเรียนเน้นหนักทางวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์

กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา
 - การปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และส่งเสริมวิชาการของนักศึกษา
 - สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 - อบรมเสริมทักษะเฉพาะทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 - อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและการสืบค้นด้านวิชาการ
 - อบรมการใช้ภาษาอังกฤษทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 - อบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทางด้านวิทยาศาสตร์
 - บริการวิชาการแก่ชุมชน
 - กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
 - ศึกษา ดูงานทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์
 - ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

แนวทางการศึกษาต่อ
 บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ ดังนี้
 - สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์
 - สาขาวิชาทางสัตวแพทยศาสตร์และแพทย์ศาสตร์ เช่น พยาธิวิทยา ปรสิตวิทยา สรีรวิทยา ฯลฯ
 - สาขาวิชาทางเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ฯลฯ
 - สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เช่น จุลชีววิทยา ชีวเคมี ฯลฯ
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. หน่วยงานราชการและที่เกี่ยวข้อง เช่น 
 - กรมปศุสัตว์ - กรมป่าไม้
 - กรมอุทยานแห่งชาติพันธุ์พืชและสัตว์ป่า - กรมประมง 
 - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น - มหาวิทยาลัย 
 - ส�านักสัตว์ทดลอง
2. หน่วยงานเอกชน เช่น 
 - บริษัทผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร - ฟาร์มปศุสัตว์
 - บริษัทผลิตเวชภัณฑ์สัตว์และอาหารสัตว์ - โรงพยาบาลสัตว์
 - คลินิกรักษาสัตว์
3. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น 
 - องค์การสวนสัตว์ - อสค.
4. ประกอบอาชีพอิสระทางเทคนิคการสัตวแพทย์รวมถึงองค์กรอิสระ
 - ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์                       - องค์กรพิทักษ์สวัสดิภาพสัตว์



วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก�าลังกาย
Bachelor of Science (Sport and Exercise Science)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ส�าเรจ็การศกึษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา

 กจิกรรมการพัฒนาคณุภาพบณัฑติ เช่น การจดัการอบรมการช่วยชีวติและความปลอดภยัทางน�า้  
อบรมการเป็นผู้ตัดสินกีฬาต่างๆ อบรมการจัดโปรแกรมการฝึกเฉพาะบุคคลและการจัดอาหารให ้
เหมาะสมกับบุคคล เป็นต้น
 การฝึกปฏิบัติและบริการวิชาการทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เช่น การเป็นผู้น�า 
การออกก�าลังกาย การเต้นแอโรบิกดานซ์ โยคะ พีลาตีส การนวด และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ส�าหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ การศึกษาดูงานศูนย์ออกก�าลังกาย และสโมสรกีฬาต่างๆ ที่ทันสมัย

แนวทางการศึกษาต่อ

  ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถ
ศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ได้ดังนี้
 1. ระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งในและต่างประเทศ
 2. ระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น พลศึกษา เวชศาสตร์การกีฬา การจัดการ 
ทางการกีฬา เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เช่น นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย เป็นต้น
 2. ภาคเอกชน เช่น ผูฝึ้กสอนส่วนบคุคล ผูจ้ดัโปรแกรมการออกก�าลงักายประจ�าศนูย์ส่งเสรมิสขุภาพ 
เจ้าหน้าที่ทางการกีฬา และเจ้าหน้าที่จัดการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการต่างๆ 
ประจ�าโรงงาน บริษัท เจ้าหน้าที่ประจ�าทีมกีฬาอาชีพ เจ้าหน้าที่แนะน�าอุปกรณ์กีฬา การขายอุปกรณ์
กีฬา เป็นต้น
 3. งานอิสระ เช่น ผู้น�าการออกก�าลังกาย ครูฝึกกีฬาและการออกก�าลังกาย เจ้าของธุรกิจที ่
เกี่ยวกับการกีฬาและการออกก�าลังกาย เป็นต้น



วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Geoinformatics)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณลักษณะของผู้เข้าศึกษา
 1. ส�าเรจ็การศกึษาสายวทิยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน หรอืระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา
 1. การศกึษาในภาคสนามด้านภมูสิารสนเทศ ในเรือ่งภมูศิาสตร์กายภาพ ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ
 2. การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ทางด้านภูมิสารสนเทศ
 3. การฝึกอบรมโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรับรู้ข้อมูลระยะไกล
 4. นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านผลการเรียน และความประพฤติที่ดี จะได้เข้าร่วมเป็น
วิทยากร หรือผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัย ของโปรแกรมวิชา

แนวทางการศึกษาต่อ
 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
การรับรู้ข้อมูลระยะไกล วิศวกรรมส�ารวจ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์  
การวางผังเมือง การวางผังชุมชน และสาขาวิชาอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบัน 
AIT เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ
 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ เช่น เจ้าหน้าท่ีแผนที่และภาพถ่าย นักวิชาการ  
ภูมสิารสนเทศ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน นกัวเิคราะห์และพฒันาระบบฐานข้อมลูด้านภมูสิารสนเทศ 
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็นต้น 
  2. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 3. ครูผู้ช่วยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ และสังคมศึกษา



วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Statistics)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Geoinformatics)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ส�าเรจ็การศกึษาตามหลักสูตรมธัยมศกึษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ หรอืเทยีบเท่า 
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา

 1. การอบรมด้านคอมพวิเตอร์ อาท ิโปรแกรมเกีย่วกบัสถติ ิและโปรแกรมคอมพวิเตอร์อืน่ๆ เพือ่
ใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
 2. การออกค่ายอาสาพัฒนา
 3. งานคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์สัมพันธ์
 4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
 5. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 6. การแข่งขันกีฬา
 
แนวทางการศึกษาต่อ

 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ สาขาการวัด และประเมินผลทางการศึกษา  
สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกอบอาชีพ

 นักวิจัย หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ พนักงานประมวลผล 
และวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่สถิติ อาจารย์ประจ�าศูนย์วิจัย 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมประยุกต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิเคราะห์
ข้อมลู โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าทีก่ลุม่พฒันาองค์กร เจ้าหน้าทีว่จิยั 
และพัฒนา ครู-อาจารย์ ฯลฯ



วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Bachelor of Science (Program in Food Science and Technology)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความส�าคัญ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
การบริการวิชาการให้สอดคล้องและส่งเสริมการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและเป็นที่พึ่งแก่ 
ท้องถิน่ รวมทัง้ปลูกฝังแนวคดิของการใช้กระบวนการวจิยัเพ่ือแก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วข้องกับการปฏบิตังิาน เพือ่ให้ 
บัณฑิตสามารถน�าความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไปพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง มคีวามรู ้ ความสามารถในการสร้างองค์ความรูว้ิจัยบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและสากล  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ระยะเวลาศึกษา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ใช้ระยะเวลา 
ในการส�าเร็จการศึกษาจ�านวน 4 ปีและต้องไม่เกิน 8 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพ
  บัณฑิตหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถ
ประกอบวิชาชีพได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ภาคเอกชน เช่น การท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในด้านการวางแผนและควบคุม 
การผลิต การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสุขาภิบาล 
และความปลอดภัยของอาหาร เป็นต้น
 2. ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิเคราะห์อาหาร เป็นต้น
 3. อาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการ เป็นต้น

กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา
 บริการอบรมแปรรูปอาหารแก่ชุมชน การศึกษาดูงานโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร การอบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านต่างๆ เช่น ระบบ
คุณภาพอาหาร ISO GMP HACCP การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ



วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Program in Environmental Science)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญาของหลักสูตร
 มุง่ผลติบณัฑติให้มคีวามรูเ้ชงิทฤษฎแีละความสามารถด้านปฏิบตั ิและมจิีตส�านกึ ความรบัผดิชอบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถน�าองค์ความรู้จากการศึกษาไปสู่การปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 1) ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
ระยะเวลาศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร  4 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพ
 1) ประกอบอาชีพตาม ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557
 2) ประกอบอาชีพเป็นนักสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมระบบบ�าบัดทาง 
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม เป็นต้น
 3) ปฏิบัติงานในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม
 4) ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการงานสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน 

แนวทางการศึกษาต่อ
 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในด้านที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ



วิทยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

Bachelor of Science (Management Information System)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญาหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ เป็นหลกัสตูรทีผ่ลติบณัฑติ
ให้เป็นคนดีและมีคุณธรรม และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศท่ีสามารถประยุกต์สารสนเทศ 
เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ ตดัสนิใจและบรหิารงาน  สามารถบรูณาการความรู้ความสามารถ ด้านสารสนเทศ 
และการบรหิารจัดการ ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อบงัคบั และประกาศมหาวทิยาลยัเกีย่วกบัการรบันกัศกึษาเพือ่เข้า
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในแต่ละปีการศึกษา

กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา
 อบรมคอมพวิเตอร์ อบรมทกัษะความรู้ภาษาอังกฤษ ศกึษาดงูานระหว่างภาคเรยีน กฬีาสมัพนัธ์ อบรม
คณุธรรมจรยิธรรม ออกค่ายพฒันาชุมชน ส่งเสรมิการเข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะด้านคอมพวิเตอร์ระดบัชาต ิ
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชพี

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 การศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขา
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ - มัลติมีเดีย 
 - คอมพิวเตอร์ศึกษา - เทคโนโลยีด้านต่างๆ

การประกอบอาชีพ
 - อาชีพด้านวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบงาน (System analyst/Designer) 
 - อาชีพด้านดูแลระบบฐานข้อมูลขององค์กร (Database administrator) 
 - อาชีพด้านออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web designer) 
 - อาชีพด้านออกแบบเนื้อหาบนเว็บ (Web content designer) 
 - อาชีพด้านการจัดการความรู้ทางด้านสารสนเทศ 
  (Knowledge management manager) 
 - อาชีพด้านการจัดการโครงการ (Project manager) 
 - อาชีพด้านพัฒนาโปรแกรม (Programmer) 
 - อาชีพด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic business)
 - อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (Information and communication technology)
 - อาชีพอิสระด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  (Freelancer of management information system)



วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1) ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา

 อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงานระหว่างภาคเรียน กีฬาสัมพันธ์ 
อบรมคุณธรรม-จริยธรรม ออกค่ายพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ใน
ระดับชาติ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แนวทางการศึกษาต่อ

 วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ สารสนเทศเพือ่การจดัการ มลัตมิเีดยี คอมพวิเตอร์
ศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

แนวทางการประกอบอาชีพ

 (1) นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 (2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 (3) นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
 (4) ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล
 (5) นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 
 (6) นักวิเคราะห์ข้อมูล / นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 (7) ประกอบอาชีพอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์



วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบตัขิองผูเ้ข้าศกึษา 
 1. ส�าเรจ็การศกึษาตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน หรือระดับมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า
จากสถาบนัการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง
 2. มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามระเบยีบและประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

แนวทางการศกึษาต่อและการประกอบอาชพี
 การศกึษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขา
 1. วทิยาการคอมพิวเตอร์ 2. เทคโนโลยสีารสนเทศ
 3. มลัตมิเีดยี 4. คอมพิวเตอร์ศกึษา
 5. เทคโนโลยด้ีานต่างๆ 6. วศิวกรรมคอมพิวเตอร์

การประกอบอาชพี
 1. นกัพฒันาระบบสารสนเทศ
 2. นกัวชิาการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 3. ผูจ้ดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 4. ผูจ้ดัการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 5. นกัพฒันาเวบ็ไซต์
 6. ผูจ้ดัการซอฟต์แวร์
 7. ผูด้แูลระบบเครอืข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย
 8. นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน
 9. นกัวชิาชพีในสถานประกอบการทีม่กีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

แหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชพี
 1. หน่วยงานราชการต่างๆ ทีน่�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาบรหิารและจดัการหน่วยงาน
 2. หน่วยงานรฐัวสิาหกิจ ทีน่�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาบรหิารและจดัการหน่วยงาน
 3. หน่วยงานเอกชนทีด่�าเนินธรุกิจทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
 4. โรงงานอตุสาหกรรมทีด่�าเนินธรุกิจทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
 5. ธนาคาร และสถาบนัการเงิน
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