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มจพ. ร่วมขับเคลื่อนเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)  

     ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเข้าร่วมการประชุม (Kick off) ร่วม
ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) พร้อมด้วย ผศ.ดร.
พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มจพ. เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนด้านการศึกษา
ด าเนินการโครงการในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ 2563 ของ
จังหวัดนนทบุรี  โดยเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เป็นการประชุมด้วยแอป

พลิเคชัน Zoom ท่ีได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและประชุมครั้งแรก (เป็นการ Kick off) ณ  อาคารส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มจพ. โดยมีหน่วยงานท้ังภาครัฐ (ส่วนราชการและมหาวิทยาลัย) และเอกชนเป็นภาคีเครือข่ายการท างานร่วมกับจังหวัด
นนทบุรี โดยมีเฉพาะส่วนงานและส านักในวิทยาเขตกรุงเทพ ส่วน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรีจะเป็นศูนย์ AIC ปราจีนบุรี ส่วน มจพ. 
วิทยาเขต ระยองจะเป็นศูนย์ AIC ระยอง 

     ส าหรับ มจพ. มีความพร้อมในการท างานร่วมกบัภาครัฐและ
เกษตรกร โดยมีแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรม IOT ของ มจพ. กับ
การท าการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่หรือการพัฒนาต่อยอดการเกษตร
ท่ีเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงการจัดท า Business Plan 
และการเชื่อมโยง E–commerce จะเป็นการด าเนินการตามแนวทาง
การเกษตรสมัยใหม่  สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพิธีเปิด
ศูนย์ Agritech and Innovation Center (AIC) พร้อมกันท่ัวประเทศ 
77 จังหวัด เป็นการขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ตามนโยบายไทยแลนด์ 
4.0  คือ การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี นวัตกรรม และภมูิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ 
สร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค การ
จัดต้ัง AIC มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์
นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร  และยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร  
สนับสนุน Smart Farmer  Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด รวมถึงการแปร
รูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ศูนย์ AIC ถือเป็นศูนย์กลางในการบริการ
เกษตรกร เป็นท่ีรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถน าองค์ความรู้ท่ีน าไปใช้พัฒนาต่อยอดได้ 



คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  รับสมัครนักศึกษาใหม่  
วุฒิ ปวช. ครั้งแรก (TCAS รอบ 5) 

  อาจารย์มีชัย  ลัดดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว  ิทยาเขตปราจีนบุรี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส าหรับผู้มีวุฒิ ปวช. (TCAS รอบ 5) ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) (B.Sc. Food Science and Manage-
ment) คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีวุฒิ  ปวช. (TCAS รอบ 5)  ในสาขาคหกรรม  หรือการจัดการ
อุตสาหกรรม หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 อาจารย์มีชัย  เล่าให้ฟังว่า เป็นครั้งแรกที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับ

สมัครนักศึกษาใหม่วุฒิ ปวช. เพราะเล็งเห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิ ปวช. ได้เป็น
นักวิทยาศาสตร์การอาหารที่มีความสามารถด้านการจัดการ โดยทางคณะฯได้จัดการศึกษาตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพ่ือพัฒนา
ก าลังคนระดับฝีมือ และระดับผู้ช านาญการกับการบริหารด้านอุตสาหกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถเป็นหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ  หรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ 
โดยเน้นการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ หลักสูตรนี้เรียกว่าเป็น “หลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการที่เข้มข้นทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ” ตลอดหลักสูตร ใช้เวลาเรียน 4 ปี เมื่อจบการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สามารถไปประกอบอาชีพได้ทั้งงานเอกชนและงานราชการ 
    จุดเด่นหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร 
(60%) กับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (40%) เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลก าไร 
ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมาก 
     จริง ๆ แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และการจัดการ เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาสามารถไปท างานได้หลากหลาย 
อาท ิ หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร ที่เก่ียวกับฝ่ายเพ่ิมผลผลิต ฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวางแผนการผลิต  ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายการตลาด 
นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ข้าราชการ ครู อาจารย์ เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการศึกษาต่อด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์มีชัย  กล่าวท้ายที่สุด   
     ก าหนดการรับสมัคร มีรายละเอียดดังนี้ 1) รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 1-15 มิ.ย. 2563 2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิ.ย. 2563 3) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 มิ.ย. 2563 4) ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 20 มิ.ย. 2563 
และ 5) ช าระเงิน วันที่ 22-26 มิ.ย. 2563 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์มีชัย  ลัดดี  โทรศัพท์ 0909409199 หรือเข้าไปที่ Facebook : คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มจพ. และสมัครได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  วิทยาเขตปราจีนบุรี 
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