
วิสัยทัศน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
"เป็นคณะชั้นนําทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซยีน ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" 

อัตลักษณ์นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร “มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย ใจอาสา ใฝ่หาความรู้” 
 

 

 

กําหนดการวันประชุมผู้ปกครองนักศกึษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 

 ในวันจันทร์ ท่ี 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561  
ณ หอประชุมคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
วัน / เดือน / ป ี เวลา กําหนดการ สถานที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร ์ที่ 23 
เดือนกรกฎาคม  

พ.ศ.2561 

08.30 – 09.00 น. ผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่ทุกทา่นลงทะเบียนพร้อมกัน 

หอประชุมคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

09.00 – 09.20 น. รับชมวีดทีัศน์แนะนํามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

09.20 – 09.30 น.  การแสดงจากผู้นําเชียร ์
คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

09.30 – 09.45 น.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรวีัฒนะ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

กล่าวต้อนรับและแนะนําผู้บรหิารคณะฯ 
09.45 – 10.15 น.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวงั 

รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แนะนําการศึกษา/วิชาการคณะฯ 

10.15 – 10.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เลก็สวัสด์ิ 
หัวหน้าสํานักวิชาอตุสาหกรรมเกษตร  

แนะนําคณาจารย์และบุคลากร  
สํานักวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 

10.15 – 10.30 น.  พักรบัประทานอาหารว่าง  
10.30 – 11.30 น.  อาจารย์ ดร.สภุเวท มานิยม 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
- แนะนําหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
- ชี้แจงการจดักิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและ

กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

 

11.30 – 12.00 น.  ถาม-ตอบกับทา่นผู้บริหารคณะ  
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วิสัยทั
กรรมเกษตรในระดั
กษาคณะอุตสาหก

พั
กิจ

แบ่งกลุ่

1. สาขาวชิ
อาหาร 
- โดย ผศ.ด
- ผู้ประสาน
 
2. สาขาวิช
- โดยอาจาร
- ผู้ประสาน
 
3. สาขาวชิ
- โดย ผศ.ด
- ผู้ประสาน
 
4. สาขาวชิ
- โดย อ.ดร.
- ผู้ประสาน
 
5. สาขาวิช
- โดยอาจาร
- ผู้ประสาน
 
6. สาขาวชิ
- โดยผู้ช่วยศ
- ผู้ประสาน

เสร็จสิน้ง
ประสานงานค

ท ์: 053-948

                 

ทัศน์คณะอุตสาหกร
ดับอาเซยีน ที่มีควา
กรรมเกษตร “มนุษ

 

กําหน
พกัรบัประทาน
จกรรมผู้ปกค
ม เพื่อพบปะ

ชาวทิยาศาสต

ร.สมชาย จอม
นงาน : คุณสาริ

ชาเทคโนโลยีชี
รย์ ดร.สิริวัฒน
นงาน : คุณจรยิ

ชาวศิวกรรมอา
ร. ยงยุทธ เฉลิ

นงาน : คุณศุจิน

ชาเทคโนโลยีก
.ปยิวรรณ สิม

นงาน : คุณมณ

ชาเทคโนโลยีก
รย์สุฐพัศ คําไท
นงาน : คุณสุดา

ชาเทคโนโลยีผ
ศาสตราจารย์

นงาน : คุณสุดา

งานวนัประชุม
คณะ : นางสา

8207, 083-57

                 

รรมเกษตร  
ามรับผิดชอบต่อสัง
ษยสัมพันธ์ดี มีวินัย ใ

นดการ 
นอาหารกลาง
รองพบสาขา
พูดคุยกบัอาจ
 

ตร ์และเทคโน

มดวง 
ริกา สุระนาถ

ชวีภาพ 
น์  จินศิริวานชิ
ยา คําบุญเรือง

าหาร 
ลิมชาติ  
นันท์  คงอยู่

การพัฒนาผลิ
ะไพศาล  

ณฑาทิพย์  ตระ

การบรรจุ 
ทย 
าลักษณ์ พุทธ

ผลิตภัณฑ์ทาง
 ดร.สุธี วังเตอื
าพร วัฒนา 

มผูป้กครองนัก
าวภคภรณ์ ก่

788606, 062

                 

งคม และสร้างการ
ใจอาสา ใฝ่หาความ

งวัน 
วิชา 
จารย์ ดังนี ้
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ชย์  
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ตภัณฑ ์

ะการรัตน์สันติ

ธวงศ์ 

งทะเล 
อย 

กศกึษาใหม่
อเกิด 

2-2966466 
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ห้องประชุม 4 
สํานักงานคณ

 
 

อง BIOT 109
 
 
 

ห้อง FE 101
 
 
 

อง PDT 111
 
 
 
 

PKT 217-21
 
 
 

อง BIOT 101
 

 

หน้าท่ีทางไลน์

 

ณะฯ 
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