ระเบียบการ
รับสมัครนักศึกษาใหม
โครงการปกติ
ระดับ ปริญญาตรี 4 ป
ปการศึกษา 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2546 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล า พระนครเหนื อ ปราจีน บุ รี เพื่อตอบสนองนโยบายของรั ฐบาลในการกระจายโอกาสทาง
การศึ ก ษาสู ส ว นภู มิ ภ าค และจั ด การเรี ย นการสอนให ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นาประเทศทางด า น
อุตสาหกรรมเกษตร ใน 2 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ
การจัดการ (B.Sc. Agro-Industry Technology and Management) (ATM) และวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร (B.Sc. Agro-Industry Product Development) (APD)
1. หลักสูตร แนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาตอ
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM)
หลักสูตรภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เปนหลักสูตรที่มีการเรียนการ
สอนที่เนนใหนักศึกษามีความรูทางดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การวิเคราะห การควบคุมและ
ประกันคุณภาพอาหาร ตลอดจนวิชาเลือกเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับการผลิตผลิตภัณฑจากธัญพืช นม
เนื้อสัตว ผักผลไม และอาหารหมัก เปนตน โดยเพิ่มเติมความรูทางดานการบริหารจัดการเกีย่ วกับธุรกิจ
อาทิเชน หลักการตลาด การวิเคราะหตน ทุนและราคา การเงินการบัญชีและการบริหารบุคคล เปนตน
ในสัดสวนทีม่ ากกวาหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการแปรรูปอาหารโดยทั่วไป ผูที่สําเร็จ
การศึกษาจะมีศักยภาพในการประกอบกิจการสวนตัว ดานการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในลักษณะ
ของธุรกิจ SME ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังสามารถทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตําแหนง
ตางๆ เชน ฝายควบคุมการผลิต (Production Control) ฝายควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality
Control and Assurance) หรือตําแหนงทางดานการบริหารจัดการ (Administration and Management)
เปนตน

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร (APD)
หลักสูตรภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร (APD) เปนหลักสูตรที่มีการเรียนการ
สอนที่เนนใหนักศึกษามีความรูทางดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การตรวจสอบและวิเคราะห
อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร โดยเนนการสรางนวัตกรรมใหมในกระบวนการแปรรูป
อาหาร โดยผลิตภัณฑใหมที่ไดจะชวยเพิ่มมูลคาใหแกผลิตผลทางการเกษตร หรือเพื่อลดตนทุนของ
สินคา หรือเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มีรูปแบบที่ทันสมัย
มีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น ตลอดจนวิชาเลือกเฉพาะสาขา เชน การพัฒนาผลิตภัณฑจากวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่มีศักยภาพในทองถิ่น อาหารพื้นบาน อาหารหมัก อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง เปน
ตน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงกระบวนการทางการตลาด การวิจัยตลาด จิตวิทยา บทบาทของผูบริโภค ผูที่
สําเร็จการศึกษาสามารถทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในตําแหนงตางๆ เชน ฝายควบคุมการผลิต
(Production Control) ฝายควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality control and assurance) ฝายวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product Research and Development) หรือตําแหนงทางดานการตลาด
(Marketing)
นอกจากแนวทางการประกอบอาชีพดังทีไ่ ดกลาวมาแลว นักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาจากทั้ง 2
ภาควิชายังสามารถประกอบอาชีพอื่นๆอีกได ดังนี้
- อาจารยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคลหรือสถานศึกษาเอกชน
- นักวิจัย โดยรับราชการในหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เชนสถาบันอาหาร สภา
อุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แ ห ง ช า ติ ( Biotec) 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
ก ร ม อ า ชี ว อ น า มั ย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (กระทรวงสาธารณสุข) กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม สํานัก งานมาตรฐานผลิตภั ณ ฑอุต สาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม)
สํ า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น สิ น ค า เ ก ษ ต ร แ ล ะ อ า ห า ร แ ห ง ช า ติ ( ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ

สหกรณ ) สภาวิ จั ย แห ง ชาติ ศู น ย ก ารบรรจุ หี บ ห อ ไทย สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) เปนตน
- พนักงานขาย เชน Technical Sale Service โดยใหความรูทางดานวิชาการรวมกับการขาย
วัตถุดิบ สารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร อุปกรณและเครื่องมือสําหรับงาน
วิเคราะหคุณภาพอาหาร และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
- ประกอบธุรกิจสวนตัว
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากทั้ง 2 ภาควิชาสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกในสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร วิ ศ วกรรมอาหาร วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการบรรจุ การบริหารและการจัดการ
การตลาด และอื่นๆ ในสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในและตางประเทศ
2. คุณวุฒิและคุณสมบัตขิ องผูสมัคร
2.1 คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูสมัคร
1. เปนผูยึดมัน่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ
2. เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
3. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
4. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟน เฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปน
อุปสรรคตอการศึกษา
5. ตองเปนผูที่อยูใ นประเทศไทยอยางถูกกฎหมาย
6. เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

2.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร
ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูใ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6
สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2551 ไมต่ํากวา 2.00

หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่
ระบุไวอยูกอนทําการสมัคร จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที

3. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สําเนาหลักฐานการศึกษา/Transcript แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบาน

1
1
1
3

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)
6. รูปถายหนาตรง

(ไมสวมแวนตาดําหรือสี ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
7. คาสมัคร
และถาอันดับถัดไป สาขาละ 100 บาท

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รูป

400 บาท /1 อันดับ

หมายเหตุ
ผูสมัครตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ เมื่อยื่นใบสมัครแลว ผูสมัครไมสามารถขอเงินคาสมัครคืนได
ไมวากรณีใดๆ

4. การรับสมัคร
ผูสนใจสามารถ Download ใบสมัครและสืบคนขอมูลประกอบการรับสมัครไดจาก
www.agro.kmutnb.ac.th (การรับสมัครนักศึกษาใหม)หรือขอซื้อใบสมัครไดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551
จนถึงวันศุกรที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
ผูที่ไมประสงคจะ Download ขอมูล สามารถซื้อระเบียบการรับสมัครเขาศึกษาตอ ราคาชุดละ
200 บาท (สองรอยบาทถวน) ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตัง้ แตวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จนถึงวันศุกรที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
(เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ)
วันจันทร - ศุกร เวลา
9.00 – 12.00 น. และ
เวลา
13.00 – 16.00 น.

5. การสมัครสอบ
สมัครไดดังนี้
สมัครทางไปรษณีย
ผูประสงคจะสมัครทางไปรษณีย ใหสงใบสมัครพรอมหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการ
ชําระเงินคาสมัคร ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จนถึงวันศุกรที่ 6 มีนาคม พ.ศ.
2552 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณียตนทางเปนเกณฑ) หากพนกําหนดจะไมพิจารณา และใหผูสมัคร
มาติดตอขอรับบัตรประจําตัวสอบไดที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแตวันประกาศรายชื่อและสถานที่
สอบเปนตนไป
สมัครดวยตนเอง
ผูประสงคจะสมัครดวยตนเอง ตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการศึกษาและเงินคาสมัคร
ระหวางวันที่ 2 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ) โดยสามารถยืน่
ใบสมัครไดที่
1. มจพ. กรุงเทพฯ
ศูนยประสานงานสํานักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 11
2. มจพ.ปราจีนบุรี
สํานักงานคณบดี อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1
วันจันทร-ศุกร

เวลา
เวลา

9.00 - 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

และ

6. การชําระเงินคาสมัครสําหรับผูสมัครทางไปรษณีย
ธนาณัติ

โดยสั่งจายปลายทาง ปณ. พระจอมเกลา ในนาม
“นายสุมนตชัย สุธีรวัฒนานนท”
งานเอกสารและการพิมพ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางชื่อ กทม. 10802

7. จํานวนที่รบั สมัคร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM)
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร (APD)
รวม

จํานวน (คน)
40
40
80

8. เกณฑการพิจารณาคัดเลือก
1. พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในภาคการศึกษาที่ 1/2551
2. พิจารณาจาก GPA ใน 4 รายวิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ

9. กําหนดการอื่นๆ
กําหนดการ

วันเวลา

ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิสอบ
สัมภาษณ
17 มีนาคม 2552

วันสัมภาษณ
ใหมารับบัตรประจําตัวผูสมัครและ
ใบเสร็จรับเงินไดที่คณะฯ
ใหนําผลตรวจรางกายมาดวย ดังนี้
- ผลวินิจฉัยการเอกซเรยปอดของ
แพทย
- ผลตรวจปสสาวะหาสารเสพติด
- ผลตรวจรางกายทัว่ ไปวาไมเปน
โรคติดตอเรื้อรัง

21 มีนาคม 2552
(วันเสาร)

ประกาศรายชือ่ ผูผานการคัดเลือก

25 มีนาคม 2552

สถานที่
- ศูนยประสานงานสํานักงานคณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 11
มจพ. กรุงเทพฯ
- สํานักงานคณบดี
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น
1 มจพ.ปราจีนบุรี
- ทาง www.agro.kmutnb.ac.th
- ศูนยประสานงานสํานักงานคณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 11
มจพ. กรุงเทพฯ
- สํานักงานคณบดี
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชั้น 1 มจพ.ปราจีนบุรี
(สถานที่สอบสัมภาษณจะเปนไปตามที่
ผู ส มั ค รระบุ ส ถานที่ ที่ ต อ งการสอบ
สัมภาษณตามใบสมัคร)
- ศูนยประสานงานสํานักงานคณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 11 มจพ.
กรุงเทพฯ
- สํานักงานคณบดี
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชั้น 1 มจพ. ปราจีนบุรี
- ทาง www.agro.kmutnb.ac.th

กําหนดการ
การชําระคารักษาสิทธิ

มหาวิทยาลัยแจงรายชื่อผูผา นการ
คัดเลือกไปที่ สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
ใหนกั ศึกษานําใบ รบ. 1 ฉบับจริง
มาดวย

วันเวลา

สถานที่
โดยชําระเปนธนาณัติ 5,000 บาท
25 – 27 มีนาคม 2552 (การสั่งจายในนามผูใดจะแจงใหทราบ
อีกครั้งหนึ่ง)
3 เมษายน 2552
การแจงกําหนดการขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8 เมษายน 2552
มจพ.กรุงเทพฯ และ มจพ.ปราจีนบุรี
และที่เวปไซต www.agro.kmutnb.ac.th
(เวลา 8.30 – 12.00 น.)
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาที่คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

10. คุณวุฒิ และคุณสมบัติของผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 สายวิทยาศาสตร –
คณิตศาสตร
ผูสมัครสอบที่สอบคัดเลือกไดจะตองไมมีชื่อเปนนักศึกษาในสถาบันอื่น ยกเวนมหาวิ ทยาลัยเปดตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยูในสถาบันนี้ และจะยังไมถือวาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวามหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ แลว

11. อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียม
ผูสอบคัดเลือกไดตองชําระคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัย
ในวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

รายการ
คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
คาประกันทรัพยสินเสียหาย
คาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
คาบํารุงในการใชเครื่องคอมพิวเตอร ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
คาบํารุงหองสมุด ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
คาบํารุงสุขภาพ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคการศึกษาปกติ
- ภาคทฤษฎี 15 หนวยกิต หนวยกิตละ 100 บาท
- ภาคปฏิบตั ิ 4 หนวยกิต หนวยกิตละ 200 บาท
คาประกันอุบตั ิเหตุ ปการศึกษาละ
รวม

จํานวนเงิน
(บาท)
200
500
400
800
400
100
250
1,500
800
150
5,100

คาธรรมเนียมเงินพัฒนาวิชาการ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท จะจายกอนในวันที่ 25 – 27
มีนาคม 2552 เปนคารักษาสิทธิ
หมายเหตุ 1. นักศึกษาทุกคนจะตองเขารับการอบรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ (วัน เวลา สถานที่
และหากมีคาใชจายจะแจงใหทราบภายหลัง โดยมากจะเปนสัปดาหสดุ ทายกอนเปดภาคการศึกษา)
2. อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดู
ประกาศของมหาวิทยาลัยทาง www.agro.kmutnb.ac.th

12. ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดสรรใหมีทุนการศึกษา ดังนี้
1. ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภททุนเรียนดี สําหรับนักศึกษาทีม่ ีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
2. ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภททุนขาดแคลน
3. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย
4. ทุนงบประมาณแผนดิน
5. ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
6. ทุนอื่น ๆ เชน ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ ทุนพระพิฆเนศ เปนตน

13. การเดินทางมายัง มจพ. ปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
ไดจดั ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ
พ.ศ. 2540 บนพื้นที่กวางขวางกวา 1,800 ไร อยูในเขตอําเภอเมือง อยูหางจากจังหวัดนครนายกเพียง
20 กิโลเมตร อยูหางจากอุทยานแหงชาติเขาใหญประมาณ 30 กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใน
ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เปนไปดวยความสะดวกสบาย มี 3 เสนทาง
ดังนี้
1. รถประจําทางปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 จากสถานีขนสงสายเหนือ (หมอชิต) เสนทาง
กรุงเทพฯ-องครักษ-ปราจีนบุรี กรุงเทพฯ-องครักษ-อรัญประเทศ กรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี สระบุรีปราจีนบุรี-จันทบุรี เปนตน
2. รถตูปรับอากาศ V.I.P ประจันตคาม-ปราจีนบุร-ี อนุสาวรียชัยสมรภูมิ องครักษ-แยกนเรศวรนครนายก รถจอดหนาหางโรบินสัน อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ออกทุก 40 นาที
3. รถไฟออกจากหัวลําโพง-ปราจีนบุรี

แผนที่เดินทาง มจพ. ปราจีนบุรี

แผนที่เดินทาง มจพ. กรุงเทพ

14. สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน มจพ. ปราจีนบุรี
ภายใน มจพ. ปราจีนบุรี ประกอบดวยการเรียนการสอนหลายคณะ มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ
3,000 คน มีอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประลอง สํานักหอสมุดกลาง โรงยิมเนเซี่ยม
รานมินิมารท โรงอาหาร มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
นอกจากนี้ยังมีหอพักภายนอกโดยรอบมหาวิทยาลัย นอกจากนีย้ ังมีรถบริการรับ-สง หอพักอาจารย
และบุคลากร หนวยรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยดวย

15. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย
บรรยากาศอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

(1) บรรยากาศภายนอกอาคาร

(2) บรรยากาศภายในอาคาร
บรรยากาศการเรียนการสอน

(3) หองเรียนภาคบรรยาย

(4) หองเรียนภาคปฏิบัติการ

(5) วัสดุ - อุปกรณการทดลองในหองปฏิบัติการ

บรรยากาศหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

(6) หอพักนักศึกษาชาย

(7) หอพักนักศึกษาหญิง

