
คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
155 หมู ่2 ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50100 

รายละเอยีดคา่ย  
Agro X-perience Camp ครัง้ที ่2

Facebook: agrocmu1 
Instagram: agrocmu 
Twitter: agrocmu1  
Line: @agrocmu 

CONTACT 097-9646999 (พี่อู๋)   
062-2966466 (พี่ว่าน) 
087-5681326( พี่โจ) 



   เปน็โครงการทีจ่ดัขึน้เพือ่ใหน้กัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมปลายสายวทิยาศาสตร ์
และคณติศาสตร ์ ทีม่คีวามสนใจในกจิกรรมทางดา้นอตุสาหกรรมเกษตร มี
ความมุง่มัน่ในการทีจ่ะเลอืกศกึษาตอ่หรอืกําลงัมคีวามคดิทีจ่ะศกึษาตอ่ในคณะ
อตุสาหกรรมเกษตร ไดร้ว่มทํากจิกรรมทัง้ทางวชิาการและสนัทนาการ เรยีนรู้
เกี่ยวกับห่วงโซ่ธุรกิจของอุตสาหกรรมเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของ
กจิการระดบัแนวหนา้ของประเทศไทยได ้ รวมทัง้ไดล้งมอืปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตัิ
การจรงิ อนัจะเปน็จดุเริม่ตน้ในการสรา้งนกันวตักรรมทางดา้นอตุสาหกรรม
เกษตรเพือ่พฒันาประเทศไทยตอ่ไปในอนาคต 

•  เพือ่จดักจิกรรม ใหน้กัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีม่คีวามสนใจ
ในกจิกรรมทางดา้นอตุสาหกรรมเกษตรไดร้ว่มทํากจิกรรม และเปน็แนวทางใน
การศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา 
• เพื่อเป็นการแนะนําหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณะ
อตุสาหกรรมเกษตรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัมากขึน้ 
•  เพือ่เปน็การประชาสมัพนัธค์ณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

คา่ย AgroCMU X-perience Camp

วตัถปุระสงค์

Facebook: agrocmu1 
Instagram: agrocmu 
Twitter: agrocmu1  
Line: @agrocmu 

CONTACT 097-9646999 (พี่อู๋)   
062-2966466 (พี่ว่าน) 
087-5681326( พี่โจ) 

• เปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 - มธัยมศกึษาปทีี ่6 

• รบัเฉพาะนกัเรยีนสายวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์เทา่นัน้ 

• สามารถมาร่วมกิจกรรมที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ่ไดโ้ดยไมม่ปีญัหาการเดนิทาง 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร



จํานวนรบัสมคัร :                          30 คน 
ระยะเวลาในการจดักจิกรรม :         วนัที ่23 - 25 พฤศจกิายน 2563 (3 วนั 2 คนื)  
สถานทีจ่ดักจิกรรม :                     คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
สถานทีพ่กัของผูร้ว่มคา่ย  :          รสีอรท์ในจงัหวดัเชยีงใหม ่
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มคา่ย  :        ฟรไีมม่คีา่ใชจ้า่ย 
ระยะเวลาในการรบัสมคัร                วนันี ้- 16 ตลุาคม 2563 

ขอ้มลูทัว่ไป

Facebook: agrocmu1 
Instagram: agrocmu 
Twitter: agrocmu1  
Line: @agrocmu 

CONTACT 097-9646999 (พี่อู๋)   
062-2966466 (พี่ว่าน) 
087-5681326( พี่โจ) 

รปูแบบการจดักจิกรรม
• แนะนําคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มาดวูา่ เราสรา้งนกั
นวตักรรมทางอตุสาหกรรมเกษตรรุน่ใหมใ่หก้บัวงการธรุกจิอตุสาหกรรม
เกษตรไดอ้ยา่งไร 

• Field Trip ออกเดนิทางเพือ่เปดิประสบการณ ์เรยีนรูต้ัง้แตต่น้นํา้ถงึปลายนํา้
ของอตุสาหกรรมอาหาร 

• Visit CMU พานอ้ง ๆ เทีย่วชมบรรยากาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ทีม่ทํีาเลทีต่ัง้
และทศันยีภาพทีส่วยงาม ประกอบกบัมเีรือ่งราวและศลิปวฒันธรรม ในดา้น
ตา่ง ๆมากมาย 

• พานอ้ง ๆ ไปเรยีนรูว้ธิแีละลงมอืแปรรปูนํา้นมโคเปน็ผลติภณัฑด์ว้ยตนเอง 
• เขา้หอ้งแลป เรยีนรูก้ารแปรรปูอาหารจากผลติภณัฑน์ม พรอ้มกจิกรรมการ
ทดลองจากสาขาวชิาตา่ง ๆ ของคณะอตุสาหกรรมเกษตร



•  ผูเ้ขา้รว่มคา่ย ตอ้งมคีณุสมบตัผิา่นตามขัน้ตอนการรบัสมคัรของคา่ย 
• สามารถเขา้รว่มกจิกรรมทกุกจิกรรมในคา่ยได ้ทัง้ 3 วนั 2 คนื ไมอ่นญุาตใหอ้อก
จากกจิกรรม และออกนอกคา่ย หากมเีหตจํุาเปน็ ใหผู้ป้กครองตดิตอ่แจง้ผูด้แูล
กจิกรรมและเดนิทางมารบัดว้ยตนเองเทา่นัน้ 

• ไมนํ่าสิง่ของมคีา่ทีไ่มจํ่าเปน็มา หากมขีองมคีา่สญูหาย ทางคา่ยจะไมร่บัผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้ 

• ใหแ้จง้ขอ้มลูโรคประจําตวั อาหารทีแ่พ ้ประเภทอาหารทีท่านได ้ใหผู้ด้แูลกจิกรรม
ทราบตัง้แตว่นัแรก

ขอ้กําหนดสําหรบัการรบัสมคัรเขา้คา่ย

Facebook: agrocmu1 
Instagram: agrocmu 
Twitter: agrocmu1  
Line: @agrocmu 

CONTACT 097-9646999 (พี่อู๋)   
062-2966466 (พี่ว่าน) 
087-5681326( พี่โจ) 

สิง่ทีผู่ร้ว่มคา่ยตอ้งเตรยีมมา
• ชดุพละของโรงเรยีน (ใสใ่นวนัที ่1) 
• เสือ้กจิกรรมทีจ่ะแจกใหก้บักางเกงยนีสข์ายาว (ใสใ่นวนัที ่2-3) 
• ยาประจําตวั 
• ของใชส้ว่นตวั (สมดุโนต้ ปากกา และของใชท้ีจํ่าเปน็)

วธิกีารสมคัรคา่ย
• ผูส้นใจสมคัรสามารถเขา้ดาวนโ์หลดใบสมคัรรว่มคา่ยไดท้ี ่

 https://www.facebook.com/agrocmuxperience/



สมคัรออนไลนผ์า่น google form                       วนันี ้- 16 ตลุาคม 2563 
ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก                      21 ตลุาคม 2563 
ยนืยนัสทิธิก์ารเขา้รว่มกจิกรรม                           24 - 25 ตลุาคม 2563 
ประกาศและยนืยนัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรอบ 2         26 ตลุาคม 2563 

กําหนดการ

Facebook: agrocmu1 
Instagram: agrocmu 
Twitter: agrocmu1  
Line: @agrocmu 

CONTACT 097-9646999 (พี่อู๋)   
062-2966466 (พี่ว่าน) 
087-5681326( พี่โจ) 

รายละเอยีดการประกาศผูผ้า่นการคดัเลอืก
• การประกาศผลการคดัเลอืกจะประกาศในวนัที ่21 ตลุาคม 2563 สามารถ
ตดิตามผลการคดัเลอืกไดท้ี ่https://www.facebook.com/
agrocmuxperience/ 

• ผูผ้า่นการคดัเลอืกทัง้ 30 คน จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ยนืยนัการเขา้รว่ม
กจิกรรม และหนงัสอือนญุาตใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมของผูป้กครอง (สามารถ
ดาวนโ์หลดเอกสารไดท้ี ่https://www.facebook.com/agrocmuxperience/ ) 
พรอ้มเอกสารแนบอืน่ ๆ สง่มายงัคณะอตุสาหกรรมเกษตร มช. ภายในวนัที ่
25 ตลุาคม 2563 หากไมก่รอกแบบฟอรม์ยนืยนัการเขา้รว่มกจิกรรมหรอืสง่
เอกสารมาหลงักําหนดถอืวา่ "สละสทิธิ"์ ทางคณะกรรมการจะพจิารณาใหผู้้
สมคัรทีอ่ยูใ่นลําดบัถดัไปเขา้รว่มกจิกรรมแทน

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการยนืยนัรว่มกจิกรรม
• แบบฟอรม์ยนืยนัเขา้รว่มกจิกรรม 
• หนงัสอือนญุาตใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมของผูป้กครอง 
• สําเนาบตัรนกัเรยีน หรอืบตัรประชาชน รบัรองสําเนาถกูตอ้ง



คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(งานบรกิารการศกึษา ) 
155 หมู ่2 ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50100 

(วงเลบ็มมุซองวา่ "คา่ย AgroCMU X-perience Camp #2")

สถานทีส่ง่เอกสารยนืยนัการเขา้รว่มกจิกรรม

Facebook: agrocmu1 
Instagram: agrocmu 
Twitter: agrocmu1  
Line: @agrocmu 

CONTACT 097-9646999 (พี่อู๋)   
062-2966466 (พี่ว่าน) 
087-5681326( พี่โจ) 

ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่
facebook page "Agro CMU Xperience Camp"  
หรอืที ่https://www.facebook.com/agrocmuxperience/ 
 

โทรตดิตอ่ 
- พีอู่ ๋097-9646999 
-   พีว่า่น 062-2966466 
-   พีโ่จ 087-5681326 
 

 อเีมล ์agroedserv@gmail.com

* การรับเอกสารยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ผ่านการคัดเลือก ถือเอาวันที่ประทับตรา
ไปรษณยีภ์ายในวนัที ่25 ตลุาคม 2563 เปน็สําคญั หากสง่เอกสารไปยงัทีอ่ยูท่ีน่อกเหนอืจากนี ้จะ
ถกูตดัสทิธิก์ารสมคัรทนัที


