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เอกสารแนบ 67 
รายการกิจกรรม/โครงการพัฒนาทางวิชาการและ/หรอืวิชาชีพที่อาจารย์ประจําหลักสูตรไดเ้ข้าร่วม  

ในปีการศึกษา 2560 

      

 

1. รศ.ดร.นพพล  เล็กสวัสด์ิ 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 

1. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมโครงการ "Lunch Talk ครั้งท่ี 8/2560" 9 สิงหาคม 2560  - 9 สิงหาคม 2560 
ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สํานักงานคณะ 

2. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับงบประมาณ : แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และการจัดทํางบประมาณแบบ
บูรณาการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

20 กันยายน 2560  - 20 กันยายน 2560 
ห้องประชุมทองกวาว สํานักบริการวิชาการ 

3. ไปติดต่อ
ประสานงาน 

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจําสนามสอบ 24 กันยายน 2560  - 24 กันยายน 2560 
ประจําสนามสอบโรงเรียนมงคลวิทยา  
จ.ลําพูน 

4. การเดินทาง
ไป
ต่างประเทศ 

เข้าร่วมโครงการจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศและนานาชาติ 

10 กันยายน 2560  - 15 กันยายน 2560 
มหวิทยาลัย Gangneung-Wonju 
National University, Chung Ang 
University, National Kaohsiung 
Maritime University, National Taiwan 
Ocean University และ Hong Kong 
Polytechnic University 

5. การเดินทาง
ไป
ต่างประเทศ 

ไปนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติแบบ
บรรยาย (Oral Presentation) เรื่อง Kinetic 
Parameters of Candida tropicalis TISTR 5306 
for Ethanol Production Process Using an 
Optimal Enzymatic Digestion Strategy of 
Assorted Grade Longan Solid Waste Powder 
ในการประชุม 8th Sino-Thai Workshop on 
Renewable Energy 

19 พฤศจิกายน 2560  - 23 พฤศจิกายน 
2560 
Shanghai Jiao Tong University, 
Minghang Campus สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

6. การเดินทาง
ไป
ต่างประเทศ 

เพ่ือไปเยือน College of Food Industry College 
of Technology, The University of Danang และ
ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการ 

12 ธันวาคม 2560  - 15 ธันวาคม 2560 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

7. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

ไปดูสถานท่ีพักและศึกษาดูงาน 4 ธันวาคม 2560  - 5 ธันวาคม 2560 
จ.สุโขทัย 

8. วิทยากร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมภายใต้สัญญาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใช้เทคโนโลยีสารสกัด
ลําไย 

30 มกราคม 2561  - 30 มกราคม 2561 
บริษัท เนเชอรัล เบฟ จํากัด จ.ลําพูน 
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1. รศ.ดร.นพพล  เล็กสวัสด์ิ 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 

9. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

นําคณะอาคันตุกะ จาก Guangzhou Institute of 
Energy Conversion, Chinese Academy of 
Sciences (CAS), Qingdao Institute of 
Bioenergy and Bioprocess Technology 
(QIBEBT), CAS และ Nanjing University, China 
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม The Second Sino - 
Thailand joint research project workshop การ
ประชุมหารือ Development of Double Degree 
Program on Food Biotechnology รวมถึง
การศึกษาดูงานเกียวกับด้านพลังงานทดแทน 

3 กุมภาพันธ์ 2561  - 5 กุมภาพันธ์ 2561 
บริษัท น้ําตาลทิพย์สุโขทัย จ.สุโขทัย           
และสถานท่ีเย่ียมชมสุโขทัย 

10. นิเทศ
นักศึกษา 

นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติ สหกิจศึกษา คร้ังท่ี 2 28 มีนาคม 2561  - 28 มีนาคม 2561 
จังหวัดลําปาง จาํนวน 2 โรงงาน 

11. วิทยากร เป็นวิทยากรให้ความรู้/คําแนะนําในการปรับ
โครงสร้างของหน่วยงานทางด้านบริการวิชาการและ
วิจัย 

20 มีนาคม 2561  - 20 มีนาคม 2561 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12. วิทยากร เป็นวิทยากรจัดอบรมภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสกัดลําไย เร่ือง วิธีการวิเคราะห์ Total plate 
count, Yeast and Mold, SWAB Test, Air Test" 

2 มีนาคม 2561  - 2 มีนาคม 2561 
บริษัท เนเชอรัล เบฟ จํากัด จ.ลําพูน 

13. โครงการ
พัฒนา 

ร่วมสํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการการใช้
ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดแทนการเผาท้ิง 

18 เมษายน 2561  - 18 เมษายน 2561 

14. ร่วมกิจกรรม เดินขบวนแห่งพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสําคัญ
ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2561 

13 เมษายน 2561  - 13 เมษายน 2561 
บริเวณสถานีรถไฟ ถึงวัดพระสิงห์ 
 

15. ร่วมกิจกรรม ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระ
พรชัยมงคลฯ 

28 พฤษภาคม 2561  - 28 พฤษภาคม 
2561 
พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

16. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี          
และคณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

27 เมษายน 2561  - 27 เมษายน 2561 
ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

17. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีรดน้ําดําหัวอดีตคณบดี คณบดีและผู้อาวุโส
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

30 เมษายน 2561  - 30 เมษายน 2561 
อาคารโรงประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

18. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมประชุมหารือและนําเสนอปิดโครงการ "การ
สกัดลิกนินจากน้ําดําเหลือท้ิงในกระบวนการผลิตเย่ือ
กระดาษเพื่อผลิตสารเคมีมูลค่าสูง" 

11 มิถุนายน 2561  - 11 มิถุนายน 2561 
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เป
เปอร์ จํากัด จังหวัดนครสวรรค์ 

19. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี2561 เร่ือง"การ
พัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" 

23 มิถุนายน 2561  - 24 มิถุนายน 2561 
ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม่ 

20. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech-SAB 
2018 

4 มิถุนายน 2561  - 7 มิถุนายน 2561 
โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 
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1. รศ.ดร.นพพล  เล็กสวัสด์ิ 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 
21. ประชุม/ดู

งาน/สัมมนา 
เข้าร่วมกิจกรรมหารือ และนําเสนอปิดโครงการวิจัย 
"การสกัดลิกนินจากน้ําดําเหลือท้ิงในกระบวนการผลิต
เย่ือกระดาษเผื่อผลิตสารเคมีมูลค่าสูง 

10 มิถุนายน 2561  - 11 มิถุนายน 2561 
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์แอนด์เปเอร์
จํากัด จ.นครสวรรค์ 

22. การเดินทาง
ไป
ต่างประเทศ 

เพ่ือหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงความ
ร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6 มีนาคม 2561  - 10 มิถุนายน 2561 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

23. วิทยากร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมภายใต้สัญญาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใช้เทคโนโลยีสารสกัด
ลําไย เร่ือง "หลักการสุ่มตัวอย่าง และการใช้เคร่ือง 
HPLC วิเคราะห์สารสําคัญในการผลิตสารสกัดลําไย 

15 พฤษภาคม 2561  - 15 พฤษภาคม 
2561 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

24. วิทยากร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมภายใต้สัญญาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใช้เทคโนโลยีสารสกัด
ลําไย เร่ือง "หลักการสุ่มตัวอย่าง และการใช้เคร่ือง 
HPLC วิเคราะห์สารสําคัญในการผลิตสารสกัดลําไย 

18 พฤษภาคม 2561  - 18 พฤษภาคม 
2561 
บริษัท เนเชอรัล เบฟ จํากัด จ.ลําพูน 

25. การเดินทาง
ไป
ต่างประเทศ 

เพ่ือไปเย่ียมชมและจัดการฝึกอบรม เร่ือง Food 
Preservation and Innovation ตลอดจน
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ระหว่าง Yadanabon University และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

11 มีนาคม 2561  - 16 มีนาคม 2561 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

26. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่มวิจัยประจําปี คร้ังท่ี2 (ทุน
เมธีวิจัยอาวุโส) และนําเสนอความก้าวหน้างานวิจัย 
การประชุมโต๊ะกลมหาแนวทางการทํางานวิจัยร่วมกัน 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง"การสืบค้นและการ
ยกร้างคําขอสิทธิบัตร" 

13 มิถุนายน 2561  - 16 มิถุนายน 2561 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.
ขอนแก่น 
ท่ีว่าการอําเภอแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 

27. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

ร่วมประชุมเพ่ือชี้แจ้งข้อมูลให้กับบุคคลในท้องท่ีให้
เข้าใจในรายละเอียดของโครงการโรงผลิตเอทานอล
และโรงผลิตไฟฟ้า 

4 พฤษภาคม 2561  - 4 พฤษภาคม 2561 
Belle Villa resort อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

28. ร่วมกิจกรรม การตรวจสอบสถานท่ีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Workshop on Development of International 
BachelorDegree Program in Food Science anf 
Technology and Future Estabishment of 
Double Degree Program between Deakin 
University and Chiang Mai University 

3 พฤษภาคม 2561  - 3 พฤษภาคม 2561 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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1. รศ.ดร.นพพล  เล็กสวัสด์ิ 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 
29. ประชุม/         

ดูงาน/สัมมนา 
นําคณะอาคันตุกะ จํานวน 2 ท่าน จาก Centre for 
Advanced Sensory Science School of 
Exercise and Nutrition Science.Deakin 
University.Australia เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop on 
Development of International Bacher degree 
Program in Food Science and Technology 
and Future Estsblishment of Double Degree 
Program between Deakin University and 
Chiang Mai University ร่วมกับคณาจารย์ในสังกัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีได้รับเชิญ(18ท่าน) โดยมี
อาจารย์/บุคคลากร/นักศึกษาช่วยงาน สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม(5ท่าน) รวมถึงการนําคณาจารย์
อาคันตุกะ ทัศนศึกษา/เย่ียมชมสถานท่ีต่างๆของ
จังหวัดเชียงใหม่ 

1 กรกฎาคม 2561  - 5 กรกฎาคม 2561
จังหวัดเชียงใหม่ 

30. วิทยากร เป็นวิทยากรในการอบรมพนักงานห้องปฏิบัติการ 
เร่ืองอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สารสกัดลําไย 

24 มิถุนายน 2561  - 24 มิถุนายน 2561 
บริษัท เนเชอรัล เบฟ จํากัด 
 

31. วิทยากร เป็นวิทยากรจัดการฝึกอบรม ภายใต้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสกัดลําไย เร่ือง "อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สารสกัดลําไย" 

28 มิถุนายน 2561  - 28 มิถุนายน 2561 
บริษัท เนเชอรัล เบฟ จํากัด จ.ลําพูน 

32. วิทยากร เป็นวิทยากรจัดการฝึกอบรม ภายใต้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสกัดลําไย เร่ือง "อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สารสกัดลําไย" 

28 มิถุนายน 2561  - 28 มิถุนายน 2561 
บริษัท เนเชอรัล เบฟ จํากัด จ.ลําพูน 

 
2. ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 

1. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือชี้แจงงบประมาณต่อ
คณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ณ อาคารรัฐสภา 

1-3 สิงหาคม 2560 
กรุงเทพมหานคร 

2. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือชี้แจงงบประมาณต่อ
คณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ณ อาคารรัฐสภา 

6-7 สิงหาคม 2560 
กรุงเทพมหานคร 

3. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือประชุมเพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับ
โครงการสารสกัดลําไย P80   

21 สิงหาคม 2560 
ณ ตึกอรกานต์ชั้น 9 บริษัทเนเชอรัล 
เบฟ  กรุงเทพฯ 
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2. ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 

4. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ         
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562              
ณ สํานักงบประมาณ กรุงเทพฯ 

25 สิงหาคม 2560 
กรุงเทพมหานคร 

5. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
พ้ืนท่ีระดับภาคตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน                 
ณ สํานักงบประมาณ กรุงเทพฯ 

28 สิงหาคม 2560 
กรุงเทพมหานคร 

6. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือประชุมหารือแนวทางการ
จัดทํางบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ 
ร่วมกับผู้บริหารสํานักงบประมาณ ท่ีรับผิดชอบการ
จัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย 
สถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 3 
อาคาร 52 ปี สํานักงบประมาณ กรุงเทพฯ 

7 กันยายน 2560 
กรุงเทพมหานคร 

7. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือประชุมสรุปสถานะโครงการ 
P80 ณ อาคารอรกานต์ กรุงเทพฯ 

20 กันยายน 2560 
กรุงเทพมหานคร 

8. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือสัมภาษณ์พนักงานคณะ
วิทยาลัยการจัดการทางทะเล ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

24-15 กันยายน 2560 
จังหวัดสมุทรสาคร 

9. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือร่วมประชุมความคืบหน้า
โครงการ P80 และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ อาคาร
อรกานต์ กรุงเทพฯ 

9 พฤศจิกายน 2560 
กรุงเทพมหานคร 

10. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือ เป็นผู้ร่วมเสวนา ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาแผนปฏิบัติ
การภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลําปาง ” 
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต
ลําปาง 

24 พฤศจิกายน 2560 
จังหวัดลําปาง 

11. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือประชุมเตรียมความพร้อมใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค และแผนงานบูรณาการ
การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวันท่ี 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 และชั้น 3 อาคาร 52 ปี สํานัก
งบประมาณ 

4 ธันวาคม 2560 
กรุงเทพมหานคร 

12. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์
เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล              
ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

9 กรกฎาคม 2561 
จังหวัดสมุทรสาคร 

13. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือชี้แจงรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สํานักงบประมาณ ณ 
กรุงเทพ 

18 กรกฎาคม 2561 
กรุงเทพมหานคร 
 

14. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือชี้แจงรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สํานักงบประมาณ  

20 กรกฎาคม 2561 
กรุงเทพมหานคร 



มคอ. 7 ระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ์ 48 _2560  หลกัสตูร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร           
(หลกัสตูรนานาชาติ) เอกสารแนบ หน้า 185 

 

 

 
 

2. ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 
15. เดินทางไป

ปฏิบัติงาน  
เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือชี้แจงรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สํานักงบประมาณ ณ 
กรุงเทพ 

24 กรกฎาคม 2561 
กรุงเทพมหานคร 

16. เดินทางไป
ปฏิบัติงาน  

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือแจงรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สํานักงบประมาณ ณ 
กรุงเทพ 

30-31 กรกฎาคม 2561 
กรุงเทพมหานคร 

17. การเดินทาง
ไป
ต่างประเทศ 

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือเป็นวิทยากรโครงการ 
Myanmar – Thailand higher education 
institutions leadership development and 
networking programme   

15-20 ตุลาคม 2560 
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 

18. การเดินทาง
ไป
ต่างประเทศ 

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือเข้าร่วมสัมมนา The 8th 
Sino-Thai Workshop on Renewable Energy ใน
วันท่ี 19-22 พฤศจิกายน 2560  

19-23 พฤศจิกายน 2560 
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

19. การเดินทาง
ไป
ต่างประเทศ 

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือเข้าร่วมการประชุม The 
1st Southeast Asian University Rectors Forum 
ในวันท่ี 25-28 พฤศจิกายน 2560   

25-28 พฤศจิกายน 2560 
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

20. การเดินทาง
ไป
ต่างประเทศ 

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือเยือน
มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ มหาวิทยาลัยตองยี บริษัท 
Tiha และมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา 

10-13 สิงหาคม 2561 
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

21. การเดินทาง
ไป
ต่างประเทศ 

เดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือร่วมนําเสนอผลงาน
ความก้าวหน้าการวิจัยร่วมกันภายใต้ โครงการความ
ร่วมมือด้านวิจัย Sino-Thai research 
collaboration ด้านพลังงาน  ในระหว่างวันท่ี 19-22 
สิงหาคม 2561 ณ  Qingdao Institute of 
Bioenergy and Bioprocen Technology นครชิง
เต่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ AFOB 
Summer Forum ในระหว่างวันท่ี 23 สิงหาคม 
2561 ณ เมือง Sangdo Incheon ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี 

19-23 สิงหาคม 2561 
สาธารณรัฐเกาหลี 
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3. ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 

1. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมโครงการ "Lunch Talk คร้ังท่ี 8/2560" 9 สิงหาคม 2560  - 9 สิงหาคม 2560 
ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สํานักงานคณะ 

2. วิทยากร เป็นวิทยากรประเมินโครงการในการให้คําปรึกษาของ
วิทยากลุ่ม โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจําปี 
2560 กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมบูรณาการแบบครบ
วงจรเพื่อรองรับการแข่งขันใน AEC 

4 กันยายน 2560  - 4 กันยายน 2560 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด จี-ครีเอท จ.เชียงใหม่ 

3. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมประชุมสัมมนา เร่ือง กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับงบประมาณ : แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และการจัดทํางบประมาณแบบ
บูรณาการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

20 กันยายน 2560  - 20 กันยายน 2560 
ห้องประชุมทองกวาว สํานักบริการวิชาการ 

4. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ 

29 กันยายน 2560  - 29 กันยายน 2560 
ห้องประชุมสํานักงานพาณิชย์                 
จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ 

5. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือวางแผนงานวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรมวิจัยของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว 

13 ตุลาคม 2560  - 15 ตุลาคม 2560 
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท         
จ.แม่ฮ่องสอน 

6. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
นวัตกรรมอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

18 ตุลาคม 2560  - 18 ตุลาคม 2560 
อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 2 

7. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม CEO Forum ในหัวข้อ "จับ
นวัตกรรมใส่ธุรกิจ สู่เส้นทาง เถ้าแก่ร้อยล้าน" 

15 พฤศจิกายน 2560  - 15 พฤศจิกายน 
2560 
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ 

8. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมประชุม และการแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นท่ีเชิดชูย่ิงช้างเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย ประจําปี 2561 

7 พฤศจิกายน 2560  - 7 พฤศจิกายน 
2560 
ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคาร
ยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สํานักงานมหาวิทยาลัย 

9. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมงาน 37th World Food 16 ตุลาคม 2560  - 16 ตุลาคม 2560 
FAO Regional Office for Asia and the 
Pacific 

10. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2561 

28 ธันวาคม 2560  - 28 ธันวาคม 2560 
เวทีกลางภายในบริเวณงานฤดูหนาว 

11. นิเทศ
นักศึกษา 

เข้านิเทศสหกิจศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร คร้ังท่ี 1 

28 กุมภาพันธ์ 2561  - 2 มีนาคม 2561 
จ.ลพบุรี และจ.ชลบุรี 
 

12. นิเทศ
นักศึกษา 

นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 28 กุมภาพันธ์ 2561  - 3 มีนาคม 2561 
จ.ลพบุรี, จ.ชลบรีุ และ กรุงเทพฯ 

13. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน
สนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม 

27 มีนาคม 2561  - 27 มีนาคม 2561 
ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  
สํานักงานมหาวิทยาลัย 

14. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทําแผนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีกรมธนารักษ์ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมพฤติพลัง
ผู้สูงอายุ 

6 มีนาคม 2561  - 6 มีนาคม 2561 
อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 2 
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3. ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 
15. ร่วมกิจกรรม ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระ

พรชัยมงคลฯ 
28 พฤษภาคม 2561  - 28 พฤษภาคม 
2561 
พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

16. นิเทศ
นักศึกษา 

ขออนุมัติเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 3 เมษายน 2561  - 8 เมษายน 2561 
จ.ลพบุรี จ.ชลบุรี 

17. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี          
และคณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

27 เมษายน 2561  - 27 เมษายน 2561 
ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีรดน้ําดําหัวอดีตคณบดี คณบดีและผู้อาวุโส
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

30 เมษายน 2561  - 30 เมษายน 2561 
อาคารโรงประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

19. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี2561 เร่ือง"การ
พัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" 

23 มิถุนายน 2561  - 24 มิถุนายน 2561 
ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม่ 

20. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมการประชุม "Rethink ระดมสมองในการ
วางแผนอนาคตคณะอุตสาหกรรมเกษตร" 

8 พฤษภาคม 2561  - 8 พฤษภาคม 2561 
ห้องประชุม 5 ชั้น3 อาคารสํานักงานคณะ 

21. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมประชุม "Rethink ระดมสมองในการวางแผน
อนาคตคณะอุตสาหกรรมเกษตร" 

8 พฤษภาคม 2561  - 8 พฤษภาคม 2561 
ห้องประชุม 5 ชั้น3 อาคารสํานักงานคณะ 

22. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมการอบรม เร่ืองเคร่ืองมือสําหรับการพัฒนา
คุณภาพองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ : Tools for Quality 
หมวด2 กลยุทธ์ และหมวด4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการเรียนรู้" 

7 พฤษภาคม 2561  - 8 พฤษภาคม 2561 
ห้องแกรนด์วิว1-2  
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
 

23. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "พัฒนาความคิด สู่ลิขสิทธ์ิยุค
ไทยแลนด์ 4.0 

10 พฤษภาคม 2561  - 10 พฤษภาคม 
2561 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์  
คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 

24. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาด้าน
การเกษตรของมหาวิทยาลัย 

9 มิถุนายน 2561  - 9 มิถุนายน 2561 
ห้องประชุมชั้น5 อาคารสํานักงาน
มหาวิทยาลัย 

25. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food 
Innovation Asia Conference 2018 "Creative 
Food for Future and Sustainability" 

14 มิถุนายน 2561  - 16 มิถุนายน 2561 
ห้องประชุมชั้น5 อาคารสํานักงาน
มหาวิทยาลัย 
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4. ผศ.ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 

1. กรรมการ
ภายในคณะฯ, 
มช. 

เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

9 สิงหาคม 2560  - 10 สิงหาคม 2560 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์ 

2. ประชุม/         
ดูงาน/สัมมนา 

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Material Flow 
Analysis (MFA)Workshop for Sustainable 
Production and Management" 

3 สิงหาคม 2560  - 4 สิงหาคม 2560 
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. วิทยากร เป็นวิทยากร/ท่ีปรึกษา ให้กับสถานประกอบการใน
กิจกรรมท่ี 4 นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ท้องถ่ฎน
สู่มาตรฐานปลอดภัย(OTOP Famous) ภายใต้
โครงการจัดต้ังศนูย์บูรณาการการศึกษาเพ่ือ
อุตสาหกรรมเกษตร 

26 สิงหาคม 2560  - 27 สิงหาคม 2560 
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพิ่มพูน YEC 
Samutsaakhon จ.สมุทรสาคร 

4. กรรมการ
ภายนอก 

เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 

15 สิงหาคม 2560  - 15 สิงหาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
ศูนย์แม่ริม 

5. การเดินทาง
ไป
ต่างประเทศ 

เพ่ือให้ความร่วมมือช่วยสอนในกระบวนวิชา Food 
302 Advanced Food Processing และกระบวน
วิชา ENGN 230 Food Engineering และทําความ
ร่วมมือในด้านการวิจัย 

29 สิงหาคม 2560  - 6 พฤศจิกายน 2560
ณ Faculty of Agriculture and Life 
Science, Lincoln University                
ประเทศนิวซีแลนด์ 

6. ประชุม/ 
ดูงาน/สัมมนา 

เข้าร่วมสัมมนา เร่ือง การจัดทําฐานข้อมูลการบริโภค
อาหารของคนไทยแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

19 ธันวาคม 2560  - 19 ธันวาคม 2560
ห้องประชุม ธีระ สูตะบุตร อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7. ประชุม/ 
ดูงาน/สัมมนา 

เข้าร่วมการฝึอบรม Aseptic Processing and 
Packaging Technology" 

20 ธันวาคม 2560  - 22 ธันวาคม 2560
ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร 
กรุงเทพฯ 

8. ประชุม/ 
ดูงาน/สัมมนา 

เป็นผู้ประเมินโครงการ เร่ือง "การจัดทําระบบ GMP 
Codex" โรงงานผลิตน้ําอินทผลัม ของ บริษัท โกหลัก 
จํากัด 

28 ธันวาคม 2560  - 28 ธันวาคม 2560 
อําเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

9. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีรดน้ําดําหัวอดีตคณบดี คณบดีและผู้อาวุโส
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

30 เมษายน 2561  - 30 เมษายน 2561 
อาคารโรงประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

10. ประชุม/ 
ดูงาน/สัมมนา 

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech-SAB 
2018 

4 มิถุนายน 2561  - 7 มิถุนายน 2561 
โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 

11. เสนอผลงาน นําเสนอผลงานในภาค Oral Presentation เร่ือง ผล
ของชนิดพลาสมาแก๊สต่อสมบัติของข้าวมีสี 

23 พฤษภาคม 2561  - 24 พฤษภาคม 
2561 
โรงแรมมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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4. ผศ.ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 
12. การเดินทาง

ไป
ต่างประเทศ 
 

ปฏิบัติงานเพ่ือเข้าร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการ
แบบปากเปล่า เร่ือง “Effects of Plasma 
Treatment on Cooking Quality and Chemical 
Properties of Unpolished Pigmented Thai 
Rice” และนําเสนอแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “Effects 
of Plasma Treatment Time on Physical and 
Gel Hydration Properties of Thai Rice flour” 
 

21 กุมภาพันธ์ 2561  - 24 กุมภาพันธ์ 
2561 
IPB International Conventions 
Centre, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

13. กรรมการ
ภายนอก 

เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา2560 

15 พฤษภาคม 2561  - 15 พฤษภาคม 
2561 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 

14. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาการกําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ
อาหารด้วยความร้อน 

3 พฤษภาคม 2561  - 4 พฤษภาคม 2561 
บริษัท ฝางอินเตอร์ฟู๊ดส์ จํากัด 

15. ร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรมศึกษาการกําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ
อาหารด้วยความร้อน 

17 พฤษภาคม 2561  - 18 พฤษภาคม 
2561 
บริษัท ภัทรธนาอาหาร จํากัด 

16. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

นําคณะอาคันตุกะ จํานวน 2 ท่าน จาก Centre for 
Advanced Sensory Science School of 
Exercise and Nutrition Science.Deakin 
University.Australia เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop on 
Development of International Bacher degree 
Program in Food Science and Technology 
and Future Estsblishment of Double Degree 
Program between Deakin University and 
Chiang Mai University ร่วมกับคณาจารย์ในสังกัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีได้รับเชิญ(18ท่าน) โดยมี
อาจารย์/บุคคลากร/นักศึกษาช่วยงาน สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม(5ท่าน) รวมถึงการนําคณาจารย์
อาคันตุกะ ทัศนศึกษา/เย่ียมชมสถานท่ีต่างๆของ
จังหวัดเชยีงใหม่ 

1 กรกฎาคม 2561  - 5 กรกฎาคม 2561 
จังหวัดเชียงใหม่ 

17. ร่วมกิจกรรม นํานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันFoSTAT Nestle 
Quiz Bowl 2018 ในงาน Food Inovation Asia 
Conference 2018 

16 มิถุนายน 2561  - 16 มิถุนายน 2561 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค        
บางนา กรุงเทพฯ 

18. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เป็นวิทยากร/ท่ีปรึกษา ให้กับสถานประกอบการ
โครงการยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะ
การจัดการความปลอดภัยอาหารของกลุ่มสถาน
ประกอบการ Primary GMP ประจําปี 2561 

25 มิถุนายน 2561  - 26 มิถุนายน 2561 
บ้านป้าน้อยแคบหมู จ.น่าน 
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4. ผศ.ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 
19. ประชุม/ดู

งาน/สัมมนา 
เคร่ืองมือสําหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ : Tools for Quality หมวด 5 บุคลากร 
 

18 กรกฎาคม 2561  - 19 กรกฎาคม 
2561 
ห้องแกรนด์วิว 1-2 โรงแรมเชียงใหม่           
แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ 

20. วิทยากร เป็นวิทยากร/ท่ีปรึกษา ให้กับสถานประกอบการใน
โครงการยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะ
การจัดการความปลอดภัยอาหารของกลุ้มสถาน
ประกอบการ Primary GMP  
ประจําปีงบประมาณ 2561 

1 กรกฎาคม 2561  - 2 กรกฎาคม 2561 
บ้านป้าน้อยแคบหมู จ.น่าน 

21. วิทยากร เป็นวิทยากร/ท่ีปรึกษา ให้กับสถานประกอบการใน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน  
ประจําปีงบประมาณ 2561 

16 กรกฎาคม 2561  - 16 กรกฎาคม 
2561 
บจก.ฝางอินเตอร์ฟู้ดส์ จ.เชียงใหม่ 

22. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

เข้าร่วมการอบรม เร่ือง "เคร่ืองมือสําหรับการพัฒนา
คุณภาพองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ : "Tools for Quality 
หมวด 5 บุคลากร" 

18 กรกฎาคม 2561  - 19 กรกฎาคม 
2561 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ 

23. วิทยากร โครงการยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะ
การจัดการความปลอดภัยอาหารของกลุ่มสถาน
ประกอบการ Primary GMP 

30 กรกฎาคม 2561  - 31 กรกฎาคม 
2561 
บ้านป้าน้อยแคบหมู เลขท่ี 156 ซอย 1 ถ.
น่าน-ท่าช้าง หมู่6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 
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5. ผศ.ดร.Tri Indrarini Wirjantoro 
ลําดับ กิจกรรม รายการ วัน เวลา สถานท่ี 

1. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมโครงการ "Lunch Talk คร้ังท่ี 8/2560" 9 สิงหาคม 2560  - 9 สิงหาคม 2560 
ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สํานักงานคณะ 

2. ร่วมกิจกรรม โครงการ Lunch Talk คร้ังท่ี 9/2560 13 กันยายน 2560  - 13 กันยายน 2560 
ห้องประชุม 2 สํานักงานคณะ 

3. ประชุม/ดู
งาน/สัมมนา 

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามโครงการ E-Z ICY: ไอศกรีมผงก่ึง
สําเร็จรูป 

9 มีนาคม 2561  - 9 มีนาคม 2561 
บริษัท เชียงรายไอศกรีมไฮมเมด จํากัด จ.
เชียงใหม่ 

4. โครงการ
พัฒนา 

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามโครงการ Phrao Green : ผลไม้
กึ่งแห้งเสริมโพรไบโอติก และโครงการ Talent 
Mobility 

16 มีนาคม 2561  - 17 มีนาคม 2561 
บริษัท พร้าวกรีน วัลเลย์ จํากัด จ.เชียงใหม่ 

5. ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีรดน้ําดําหัวอดีตคณบดี คณบดีและผู้อาวุโส
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

30 เมษายน 2561  - 30 เมษายน 2561 
อาคารโรงประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6. ประชุม/         
ดูงาน/สัมมนา 

นําคณะอาฎนตุกะ จํานวน 2 ท่าน จาก Centre for 
Advanced Sensory Science School of 
Exercise and Nutrition Science.Deakin 
University.Australia เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop on 
Development of International Bacher degree 
Program in Food Science and Technology 
and Future Estsblishment of Double Degree 
Program between Deakin University and 
Chiang Mai University ร่วมกับคณาจารย์ในสังกัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีได้รับเชิญ(18ท่าน) โดยมี
อาจารย์/บุคคลากร/นักศึกษาช่วยงาน สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม(5ท่าน) รวมถึงการนําคณาจารย์
อาคันตุกะ ทัศนศึกษา/เย่ียมชมสถานท่ีต่างๆของ
จังหวัดเชียงใหม่ 

1 กรกฎาคม 2561  - 5 กรกฎาคม 2561 
จังหวัดเชียงใหม่ 

7. ประชุม/         
ดูงาน/สัมมนา 
 

เข้าร่วมฟังการบรรยายในสัมมนาวิชาการ 
เร่ือง"Tools for Food Safety Management 
system" 
 

18 มิถุนายน 2561  - 18 มิถุนายน 2561 
ห้องประชุมธาราทอง โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 
เชียงใหม่ 


