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ระเบียบการ
รับสมัครนักศึกษาใหม
โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่
ระดับ ปริญญาตรี 4 ป
ปการศึกษา 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2546 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาสูสวนภูมิภาค และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประเทศทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 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 เปนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่เนน
ใหนักศึกษามีความรูดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การวิเคราะห การควบคุมและประกันคุณภาพ
อาหาร หลักการตลาด การวิเคราะหตนทุนและราคา การบัญชีและการบริหารบุคคล เปนตน ผูที่สําเร็จ
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 เปนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่
เนนใหนักศึกษามีความรูดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การตรวจสอบและวิเคราะหอาหาร การควบคุม
และประกันคุณภาพอาหาร โดยเนนการสรางนวัตกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร เพิ่มมูลคาใหแก
ผลิตผลทางการเกษตร ลดตนทุนของสินคา เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ และยืดอายุการเก็บ
รักษา ผูที่สําเร็จ การศึกษาสามารถทํางานในตําแหนงตาง ๆ เชน ฝายควบคุมการผลิต (Production
Control) ฝายควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and Assurance) ฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ (Product Research and Development) หรือตําแหนงฝายการตลาด (Marketing)
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (FSN)
เปนหลักสูตรที่มุงเนนการศึกษาดานวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ เพื่อใหเกิดทักษะและ
สามารถประยุกตใชความรูในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพื้นฐานใหกลายเปนผลิตภัณฑอาหารที่คง
คุณคาหรือมีคุณคาทางโภชนาการสูง เหมาะสมสําหรับผูบริโภคในวัยตางๆ และผูบริโภคที่มีภาวะทาง
โภชนาการที่ไมสมดุล ตลอดจนเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภคตามมาตรฐานสากล
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางดานอุตสาหกรรมในหนวยงานที่เกี่ยวของกับอาหารและ
โภชนาการทั้งภาครัฐ และเอกชน เชน สถานที่ใหบริการทางการแพทย สถานศึกษา สถานประกอบการ
บริการอาหาร ดานการใหบริการอาหารที่มีความปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ การทํางานใน

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ดานการวางแผนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ
และการประกัน คุณภาพ การตรวจวิเคราะหและดูแลความปลอดภัยของอาหาร การวิจัย และกําหนด
มาตรฐานอาหาร
นอกจากแนวทางการประกอบอาชี พดั งที่ไ ดก ลา วมาแลว นั ก ศึก ษาที่สํ าเร็จ การศึก ษาจากทั้ ง 3
สาขาวิชายังสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ อีกได เชน นักวิจัย ในหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เชนสถาบันอาหาร สภาอุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ศูนยพันธุวิศวกรรม
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล 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 คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
1. ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยาง
บริสุทธิ์ใจ
2. เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุขภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
3. ไม มีชื่ อในทะเบี ย นเป น นิสิ ตหรือนักศึกษาของมหาวิ ทยาลั ย หรือสถาบัน การศึกษาชั้น สูงอื่น ๆ
ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด
4. ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ต อ งโทษจํ า คุ กโดยคํา พิพ ากษาถึง ที่สุ ดใหจํ าคุก เว น แตค วามผิ ดลหุโ ทษหรื อ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
5. ไม เ ป น ผู ป ระพฤติ ผิ ดวิ นั ย นั กศึ กษาขั้น รายแรงดว ยการใหพน สภาพจากการเปน นักศึกษาในป
การศึกษา 2559 ดวยการ “ใหออก”
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปน
อุปสรรคตอการศึกษา
7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาการศึกษา
8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
9. เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10. หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอ
หนึ่ งอยูกอนทํ าการสมั ครสอบคั ดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแมจะไดขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และไมไดเปลี่ยนสภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะ
ถูกถอนสภาพจาการเปนนักศึกษาทันที
2.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร
1. โควตาเรียนดี ผูสมัครตองกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 สาย
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2558 ไมต่ํากวา 2.75

2. โควตาพื้น ที่ ผูส มัครตองกําลังศึกษาอยูในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 สาย
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2558 ไมต่ํากวา 2.50
โดยผู ส มั ค รต อ งศึ ก ษาอยู ใ นเขตจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี นครนายก สระบุ รี ลพบุ รี ปทุ ม ธานี สระแก ว
ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอ
หนึ่งตามที่ระบุไวอยูกอนทําการสมัคร จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะ
ถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
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3. หลักฐานการสมัคร
3.1 สําเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก ใชระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript
แสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
3.2 สําเนาทะเบียนบาน
3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
ผูสมัครตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ เมื่อสมัครแลว ผูสมัครไมสามารถขอเงินคา
สมัครคืนได ไมวากรณีใด ๆ และใหสงหลักฐานการสมัครมาที่
ฝายวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
129 ม. 21 ต.เนินหอม อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25230
4. การรับสมัคร
ผูสนใจสามารถ Download ระเบียบการรับสมัคร และสืบคนขอมูลประกอบการรับสมัครไดจาก
www.agro.kmutnb.ac.th (การรับสมัครนักศึกษาใหม)
ผูที่ไมประสงคจะ Download ระเบียบการรับสมัคร สามารถซื้อระเบียบการรับสมัครเขาศึกษาตอ
ราคาชุดละ 200 บาท (สองรอยบาทถวน) ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 – 7 ตุลาคม
2559 (เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ) เวลา 09.00 – 16.00 น.
และสมั ค รทางอิ น เตอร เ น็ ต ได ตั้ ง แต วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2559 – 7 ตุ ล าคม 2559
ที่เวปไซต http://www.admission.kmutnb.ac.th และคาสมัคร 400 บาท /1 อันดับ และ
อันดับถัดไป สาขาละ 100 บาท และสามารถเลือกได 3 อันดับ
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5. จํานวนที่รับสมัคร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ (FSM)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (IPD)
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (FSN)
รวม

โควตาเรียนดี (คน)
40
40
40
120

โควตาพื้นที่ (คน)
40
40
40
120

6. เกณฑการพิจารณาคัดเลือก
6.1 พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ถึงภาคการศึกษาที่ 2/2558 ( 4 ภาคการศึกษา )
6.2 พิจารณาจาก GPA ใน 3 กลุมวิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ
6.3 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ
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7. กําหนดการอื่น ๆ
กําหนดการ
สมัครทางอินเตอรเน็ต
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ
สอบสัมภาษณ

วันเวลา
26 กรกฎาคม 2559 –
7 ตุลาคม 2559
21 ตุลาคม 2559
12 พฤศจิกายน 2559
(วันเสาร)

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 18 พฤศจิกายน 2559

ชําระคาธรรมเนียมและบํารุง
การศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

1 ธันวาคม 2559 25 ธันวาคม 2559

สถานที่
- ทางเวปไซต
http://www.admission.kmutnb.
ac.th
- มจพ. ปราจีนบุรี
- สํานักงานคณบดี
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชั้น 1 มจพ. ปราจีนบุรี
- สํานักงานคณบดี
อาคารคณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
ชั้น 1 มจพ. ปราจีนบุรี
- ทางเวปไซต
www.agro.kmutnb.ac.th
- ทางเวปไซต
https://stdadmis.kmutnb.ac.th/
newsturegis/student/studentlo
gin.aspx

8. คุณวุฒิ และคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
8.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
8.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
ผูสมัครสอบที่สอบคัดเลือกไดจะตองไมมีชื่อเปนนักศึกษาในสถาบันอื่น ยกเวนมหาวิทยาลัย
เปด และจะยังไมถือวาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวา
มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และชําระเงินคาบํารุงการศึกษา
และคาธรรมเนียมตาง ๆ แลว
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9. อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียม
ผูสอบคัดเลือกไดตองชําระคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัย
ในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
คาประกันทรัพยสินเสียหาย
คาประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษาละ
คาทําบัตรนักศึกษาใหม
คาบํารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ
รวม

จํานวนเงิน
(บาท)
1,000
1,000
250
200
19,000
21,450

หมายเหตุ อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศ
ของมหาวิทยาลัยทางเวปไซต www.kmutnb.ac.th หรือ www.agro.kmutnb.ac.th
10. ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดสรรใหมีทุนการศึกษา ดังนี้
10.1 ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภททุนเรียนดี สําหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
10.2 ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภททุนขาดแคลน
10.3 ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย
10.4 ทุนงบประมาณแผนดิน
10.5 ทุนอื่น ๆ เชน ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ ทุนพระพิฆเนศ เปนตน
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11. การเดินทางมายัง มจพ. ปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ
พ.ศ. 2540 บนพื้นที่กวางขวางกวา 1,800 ไร อยูในเขตอําเภอเมือง อยูหางจากจังหวัดนครนายกเพียง
20 กิโลเมตร อยูหางจากอุทยานแหงชาติเขาใหญประมาณ 30 กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใน
ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เปนไปดวยความสะดวกสบาย มี 4 เสนทาง
ดังนี้
11.1 รถประจําทางปรับอากาศชั้น 1 จากสถานีขนสงสายเหนือ (หมอชิต) เสนทาง กรุงเทพฯ
– องครักษ – อรัญประเทศ หรือ กรุงเทพฯ – หินกอง – อรัญประเทศ เปนตน
11.2 รถตูปรับอากาศจากสถานีขนสงสายเหนือ (หมอชิต) เสนทาง กรุงเทพฯ – องครักษ –
ปราจีนบุรี หรือกรุงเทพฯ – บานนา - ปราจีนบุรี
11.3 รถตูปรับอากาศเอกชน จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ฝงขาออกไปถนนพหลโยธิน) เสนทาง
กรุงเทพ – ศรีนครินทร – ลาดกระบัง – บานสราง – ปราจีนบุรี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ หรือจากรังสิต (จอดฝงขาออกไปสระบุรี) เสนทางกรุงเทพฯ – องครักษ – นครนายก –
วงเวียนนเรศวร
11.4 รถไฟหัวลําโพง-ปราจีนบุรี
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แผนที่เดินทาง มจพ. ปราจีนบุรี

แผนที่เดินทาง มจพ. กรุงเทพ

12. สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน มจพ. ปราจีนบุรี
ภายใน มจพ. ปราจีนบุรี ประกอบดวยการเรียนการสอนหลายคณะ มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ
3,000 คน มีอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประลอง สํานักหอสมุดกลาง
โรงยิมเนเซี่ยม
รานมินิมารท โรงอาหาร มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง นอกจากนี้
ยังมีหอพักภายนอกโดยรอบมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังมีรถบริการรับ-สง และบุคลากร หนวยรักษา
ความปลอดภัย เพื่อดูแลนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยดวย
13. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย
บรรยากาศอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

(1) บรรยากาศภายนอกอาคาร

(2) บรรยากาศภายในอาคาร

บรรยากาศการเรียนการสอน

บรรยากาศหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษาชาย

หอพักนักศึกษาหญิง

