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คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี   12   กุมภาพันธ  2546   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาสูสวนภูมิภาค  และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาประเทศทางดานอุตสาหกรรมเกษตร ใน  3  
หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ   (B.Sc. Food 
Science and Management; FSM) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (B.Sc. Innovation  and  Product  Development Technology ; IPD)  และวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (B.Sc. Food Science and Nutrition; FSN) 
 

1. รายละเอียดหลักสูตรและแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 
1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ (FSM) 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ  เปนหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเนน
ใหนักศึกษามีความรูดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  การวิเคราะห  การควบคุมและประกันคุณภาพ
อาหาร หลักการตลาด  การวิเคราะหตนทุนและราคา การบัญชีและการบริหารบุคคล เปนตน ผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาสามารถประกอบกิจการสวนตัว ดานการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในลักษณะของธุรกิจ 
SME ไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ยังสามารถทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตําแหนงตางๆ เชน  
ฝายควบคุมการผลิต (Production   Control) ฝายควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and 
Assurance) หรือตําแหนงทางดานการบริหารจัดการ (Administration and Management) เปนตน   
 
1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (IPD) 
      หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ เปนหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนท่ี
เนนใหนักศึกษามีความรูดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การตรวจสอบและวิเคราะหอาหาร การควบคุม
และประกันคุณภาพอาหาร โดยเนนการสรางนวัตกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร  เพ่ิมมูลคาใหแก
ผลิตผลทางการเกษตร  ลดตนทุนของสินคา   เพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ  และยืดอายุการเก็บ
รักษา  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถทํางานในตําแหนงตาง ๆ เชน ฝายควบคุมการผลิต (Production 
Control)  ฝายควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality  Control and Assurance) ฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ  (Product Research  and  Development) หรือตําแหนงฝายการตลาด (Marketing)        
 
1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (FSN) 
      เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการศึกษาดานวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ เพ่ือใหเกิดทักษะและ 
สามารถประยุกตใชความรูในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพ้ืนฐานใหกลายเปนผลิตภัณฑอาหารท่ีคง
คุณคาหรือมีคุณคาทางโภชนาการสูง เหมาะสมสําหรับผูบริโภคในวัยตางๆ และผูบริโภคท่ีมีภาวะทาง
โภชนาการท่ีไมสมดุล ตลอดจนเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภคตามมาตรฐานสากล 
      ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางดานอุตสาหกรรมในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับอาหารและ
โภชนาการท้ังภาครัฐ และเอกชน เชน สถานท่ีใหบริการทางการแพทย สถานศึกษา สถานประกอบการ
บริการอาหาร ดานการใหบริการอาหารท่ีมีความปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ การทํางานใน



 
 

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ดานการวางแผนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ
และการประกันคุณภาพ การตรวจวิเคราะหและดูแลความปลอดภัยของอาหาร การวิจัยและกําหนด
มาตรฐานอาหาร 
      นอกจากแนวทางการประกอบอาชีพดังท่ีไดกลาวมาแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากท้ัง 3   
สาขาวิชายังสามารถประกอบอาชีพอ่ืน ๆ   อีกได   เชน  นักวิจัย  ในหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ    
เชนสถาบันอาหาร    สภาอุตสาหกรรม   สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ศูนยพันธุวิศวกรรม
แ ล ะ เท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ แ ห ง ช า ติ (Biotech)สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (กระทรวงสาธารณสุข)   สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)   สภาวิจัยแหงชาติ   
 

2.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัคร 
 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 
     1.  ตองเปนผูท่ีสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย  ท่ีมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยาง
บริสุทธิ์ใจ 
     2.  เปนผูมีความประพฤติดี  เรียบรอย  แตงกายสุขภาพ  และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตาม
กฎ  ระเบียบขอบังคับ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
     3.  ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืน ๆ 
ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
     4.  ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
     5.  ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาข้ันรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในป
การศึกษา  2563  ดวยการ “ใหออก” 
     6.  ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง  โรคจิตฟนเฟอน  โรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือเปนโรคสําคัญท่ีจะเปน
อุปสรรคตอการศึกษา 
     7.  มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม  คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ  ท่ี
เก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาการศึกษา 
     8.  ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
     9.  เปนผูท่ีมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   10.  หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนด  หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอ
หนึ่งอยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก  จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแมจะไดข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  และไมไดเปลี่ยนสภาพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืน  จะ
ถูกถอนสภาพจาการเปนนักศึกษาทันที 
 
 
 
 
 



 
 

2.2  คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร 
      2.2.1 โควตาโรงเรียนเครือขาย 1 ผูสมัครตองกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ท่ีผานการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมนอยกวา  20  หนวยกิต  มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)   
จนถึงภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ไมต่ํากวา 2.00  โดยผูสมัครตองศึกษาอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
จํานวน  42  เขตการศึกษา  
 
 หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอ
หนึง่ตามท่ีระบุไวอยูกอนทําการสมัคร  จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้นๆ  และแมจะไดข้ึนทะเบียน
เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม และไมไดเปล่ียนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืน   
จะถกูถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที



 
 

3.  การรับสมัคร 

 

 รับสมัครผานเว็บไซตการรับสมัครนักศึกษาใหม  ในระหวางวันท่ี 11 กันยายน 2563 – 14 ธันวาคม  
2563  เว็บไซต http://www.admission.kmutnb.ac.th  และคาสมัคร  400 บาท /1 อันดับ  และ
อันดับถัดไป  สาขาวิชาละ  100  บาท  และสามารถเลือกได 3 อันดับ 

 
4. จํานวนที่รับสมัคร 

สาขาวิชา โครงการโควตาผูผานกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) 
วิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ  (FSM) 40 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ  (IPD) 40 
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (FSN) 40 

รวม 120 
 
 

5.  เกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

 

5.1  เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5.2  GPA 3 กลุมวิชา คือ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ 
5.3  สอบประเมินความสามารถและสอบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/


 
 

6.  กําหนดการอ่ืนๆ 

 

กําหนดการ วันเวลา สถานท่ี 

รับสมัคร 11 กันยายน 2563 –  
14 ธันวาคม  2563   

- http://www.admission.kmutnb.ac.th 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ 

23  ธันวาคม  2563 - มจพ. ปราจีนบุรี 
- www.agro.kmutnb.ac.th 
- http://www.admission.kmutnb.ac.th 
- Facebook : คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี@aikmutnb 
สอบสัมภาษณ 
 

10  มกราคม  2564 - สํานักงานคณบดี   
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร    
ชัน้ 1  มจพ. ปราจีนบุรี 

  
ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 15  มกราคม  2564 

 
- สํานักงานคณบดี   

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร   ชั้น 1  
มจพ. ปราจีนบุรี 

- www.agro.kmutnb.ac.th 
- http://www.admission.kmutnb.ac.th 
- Facebook : คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี@aikmutnb 

 
7.  การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 

 
วันข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมจะแจงใหทราบภายหลัง  โดยแจงกําหนดการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

ใหม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี  และท่ีเว็บไซต www.agro.kmutnb.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agro.kmutnb.ac.th/
http://www.admission.kmutnb.ac.th/
http://www.agro.kmutnb.ac.th/
http://www.admission.kmutnb.ac.th/
http://www.agro.kmutnb.ac.th/


 
 

8.  อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียม 
 

ผูสอบคัดเลือกไดตองชําระคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง  ๆ  ใหมหาวิทยาลัย 
ในวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
1. คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม                   1,000 
2. คาประกันทรัพยสินเสียหาย                                        1,000 
3. คาประกันอุบัติเหตุ  ปการศึกษาละ 250 
4. คาทําบัตรนักศึกษาใหม 200 
 นักศึกษาปกติเหมาจายภาคการศึกษาละ          19,000 
 รวม 21,450 

 
หมายเหตุ  อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยทาง  www.kmutnb.ac.th หรือ www.agro.kmutnb.ac.th 

http://www.agro.kmutnb.ac.th/


 
 

9.  ทุนการศึกษา 
 

       มหาวิทยาลัยจัดสรรใหมีทุนการศึกษา ดังนี้ 
       12.1  ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภททุนเรียนดี สําหรับนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
       12.2  ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภททุนขาดแคลน 
       12.3  ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย 
       12.4  ทุนงบประมาณแผนดิน 
       12.5  ทุนอ่ืน  ๆ   เชน ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช  ทุนมูลนิธิอายิ-
โนะโมะโตะ ทุนพระพิฆเนศ เปนตน 
 

10.  การเดินทางมายัง มจพ. ปราจีนบุรี 
 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี  ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือประมาณ   
พ.ศ. 2540   บนพ้ืนท่ีกวางกวา 1,800 ไร   อยูในเขตอําเภอเมือง   อยูหางจากจังหวัดนครนายกเพียง  20 
กิโลเมตร  อยูหางจากอุทยานแหงชาติเขาใหญประมาณ 30 กิโลเมตร  การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใน
ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  เปนไปดวยความสะดวกสบาย  มี 4 เสนทาง 
ดังนี้  
        13.1  รถประจําทางปรับอากาศชั้น  1   จากสถานีขนสงสายเหนือ (หมอชิต)  เสนทาง  กรุงเทพฯ 
– องครักษ – อรัญประเทศ  หรือ  กรุงเทพฯ – หินกอง – อรัญประเทศ  เปนตน 
        13.2 รถตูปรับอากาศจากสถานีขนสงสายเหนือ (หมอชิต) เสนทาง กรุงเทพฯ – องครักษ – 
ปราจีนบุรี  หรือกรุงเทพฯ – บานนา  - ปราจีนบุรี   
        13.3  รถตูปรับอากาศเอกชน  จากสถานีขนสงสายเหนือ (หมอชิต) เสนทางกรุงเทพ – ศรีนครินทร 
– ลาดกระบัง – บานสราง – ปราจีนบรุี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  หรือจาก
รังสิต (จอดฝงขาออกไปสระบุรี)  เสนทางกรุงเทพฯ – องครักษ – นครนายก – วงเวียนนเรศวร 
        13.4  รถไฟออกจากหัวลําโพง-ปราจีนบรุี 



 
 

11.  สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน มจพ. ปราจีนบุรี 
 

ภายใน มจพ. ปราจีนบุรี ประกอบดวยการเรียนการสอนหลายคณะ  มีนักศึกษาท้ังหมดประมาณ 
3,000 คน  มีอาคารสํานักงาน  อาคารเรียน   อาคารประลอง     สํานักหอสมุดกลาง        โรงยิมเนเซ่ียม  
รานมินิมารท   โรงอาหาร  มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย  สําหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง   
นอกจากนี้ยังมีหอพักภายนอกโดยรอบมหาวิทยาลัย      นอกจากนี้ยังมีรถบริการรับ-สง  และบุคลากร   
หนวยรักษาความปลอดภัย   เพ่ือดูแลนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยดวย 

 

12.  บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย  
 

12.1  บรรยากาศอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 

 

12.2  บรรยากาศหองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.3  บรรยากาศการเรียนการสอน 

12.4  บรรยากาศหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

หอพักนักศึกษาหญิง หอพักนักศึกษาชาย 
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