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หัวขอ รายการ อาจารยประจํา
หลักสูตร 

วันเวลา สถานที่ 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ Lunch Talk 
คร้ังที่ 2/2559 

Tri Indrarini 
wirjantoro 

10 สิงหาคม 
2559   

หองประชุม 1 ชั้น 2 
อาคารสํานักงานคณะ 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
Oral Presentation หัวขอ 
Impregnation of 
lactobacilli in dried Hom 
Dok Mali rice ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ The 6th 
Joint Symposium 
between KU and CMU 

Tri Indrarini 
wirjantoro 

26 สิงหาคม 
2559  - 31 
สิงหาคม 2559 

ประเทศญี่ปุน 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ Lunch Talk 
คร้ังที่ 4/2559 

Tri Indrarini 
wirjantoro 

12 ตุลาคม 2559  หองประชุม 4 ชั้น 2 
สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกิจกรรม โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 
5/2559 

Tri Indrarini 
wirjantoro 

9 พฤศจิกายน 
2559   

หองประชุม 4 สํานักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ "English 
Talk : Coffee & Tea 
Happy Time ครั้งที่ 1" 

Tri Indrarini 
wirjantoro 

30 พฤศจิกายน 
2559   

หองประชุม 1 ชั้น 2 
สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกิจกรรม โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 
6/2559 

Tri Indrarini 
wirjantoro 

14 ธันวาคม 
2559   

สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกิจกรรม เขารวมพิธีทําบุญคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 
2559 

Tri Indrarini 
wirjantoro 

21 ธันวาคม 
2559   

อาคารโรงประชุม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ lunch Talk 
คร้ังที่ 1/2560 

Tri Indrarini 
wirjantoro 

11 มกราคม 
2560   

สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ Lunch Talk 
คร้ังที่ 2/2560 

Tri Indrarini 
wirjantoro 

8 กุมภาพันธ 
2560   

หองประชุม 4 ชั้น 2 
อาคารสํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ "Lunch 
Talk ครั้งที่ 4/2560" 

Tri Indrarini 
wirjantoro 

26 เมษายน 2560  หองประชุม 3 ชั้น 2 
สํานักงานคณะ 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ Lunch Talk 
คร้ังที่ 5/2560 

Tri Indrarini 
wirjantoro 

17 พฤษภาคม 
2560   

สํานักงานคณะ 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

เพื่อลงนามในบันทึกความ
เขาใจและเจรจาความรวมมือ
ทางวิชาการกับ Granduate 
School of Agricultural 

ชรินทร เตชะพันธุ 7 - 12 กุมภาพันธ 
2559 

มหาวิทยาลัยโกเบ (Kobe 
University) และ 
Kagawa University 
ประเทศญี่ปุน 

เอกสารแนบ 48 
รายการกิจกรรม/โครงการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ                    

ที่อาจารยประจําหลักสูตรไดเขารวม ในปการศึกษา 2559 
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หัวขอ รายการ อาจารยประจํา
หลักสูตร 

วันเวลา สถานที่ 

Science มหาวิทยาลัยโกเบ 
(Kobe University) และ
เจรจาความรวมมือทาง
วิชาการ สรุปกิจกรรมความ
รวมมือที่ไดดําเนินการไปแลว 
ภายใตบันทึกความเขาใจ และ
เจรจาความรวมมือในระยะ
ตอไป กับ Faculty of 
Agriculture,Kagawa 
University 

รวมกิจกรรม เขารวมในพิธีการมอบรางวัล
สําหรับขอเสนอโครงการ 
Seed-funding of 
transnational education 
between UK and Thai 
Universities 

ชรินทร เตชะพันธุ 21 - 22 มีนาคม 
2559 

โรงแรมโนโวเทล สยาม
แสควร กรุงเทพฯ 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักบริหาร
การงบประมาณระดับสูง
(นงส.)รุนที ่3(ทุกวันเสาร 
เวลา 9.00-16.00) 

ชรินทร เตชะพันธุ 1 เมษายน 2559  -
 31 สิงหาคม 2559 

สํานักงบประมาณ 

ประชุม/
สัมมนา/
โครงการวิจัย/ 
การเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ณ 
ตางประเทศ 

เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อ
ประชุมหารือ “The basic 
research for bio refinery 
of lignocellulose to 
produce ethanol with 
zero waste”  ณ Qingdao 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ชรินทร เตชะพันธุ 17-20 สิงหาคม 
2559 

ณ Qingdao สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ประชุม/ 
การเดินทางไป
ปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ 

เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อรวม
ประชุมเพื่อพิจารณาเปาหมาย
การใหบริการกระทรวง และ
ตัวชี้วัดในสวนที่เก่ียวของกับ
สถาบันอุดมศึกษา    

ชรินทร เตชะพันธุ 25 สิงหาคม 2559 หองกมลทิพย ชั้น 2 
โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพฯ 

ประชุม/ 
การเดินทางไป
ปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ 

เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อรวม
ประชุมโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู มข.มอ.-มช.  

ชรินทร เตชะพันธุ 10-12 กันยายน 
2559 

ศูนยประชุมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร จ.สงขลา 

ประชุม/
สัมมนา/
โครงการวิจัย/ 
การเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ณ 
ตางประเทศ 

เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อThe 
5th International  
Conference on Biomass & 
Energy Exhibition (ICBE 
2016)  ในวันที่ 16-19 
ตุลาคม 2559  ณ กรุงปกก่ิง 

ชรินทร เตชะพันธุ 15-22 ตุลาคม 
2559 

ณ GIEC เมืองกวางโจว 
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
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หัวขอ รายการ อาจารยประจํา
หลักสูตร 

วันเวลา สถานที่ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน และรวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ Sino –Thai Bio-
refinery Workshop ในวันที่ 
20-22 ตุลาคม 2559  

ประชุม/
สมัมนา/
โครงการวิจัย/ 
การเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ณ 
ตางประเทศ 

เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อ
หารือความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ 
Thiha Development 
Co.,ltd.  

ชรินทร เตชะพันธุ 28-30 มกราคม 
2560 

ณ  ประเทศสาธารณรัฐ
แหงสหภาพพมา 

ประชุม/
สัมมนา/
โครงการวิจัย/ 
การเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ณ 
ตางประเทศ 

เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อ
ประชุมโครงการ 
Programme for 
Leadership in University 
Management (PLUM) ใน
หัวขอ Internationalisation: 
The way forward for 
Southeast Asian 
Universities ณ National 
University of Singapore 
ประเทศสิงคโปร 

ชรินทร เตชะพันธุ 14-16 มีนาคม 
2560 

ณ National University 
of Singapore ประเทศ
สิงคโปร 

ประชุม/ 
การเดินทางไป
ปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ 

เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อรวม
โครงการสรางและพัฒนา
เครือขายผูนํา
สถาบันอุดมศึกษาไทย – 
เมียนมา  

ชรินทร เตชะพันธุ 26-30 มิถนุายน 
2560 

ณ มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ Lunch Talk 
คร้ังที่ 2/2559 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 10 สิงหาคม 2559  หองประชุม 1 ชั้น 2 
อาคารสํานักงานคณะ 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

เขาเยี่ยมชมและหารือทําวิจัย
รวมตามโครงการ the NSFC-
NRCT programme "the 
basic research for 
biorefinery of 
lignocelluloae to 
produce ethanol with 
zero waste" และความ
รวมมือดานงานวิจัยรวมกับ
สถาบัน Qingdao Institute 
of Bioenergy and 
Bioprocess technolgy 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 16 - 21 สิงหาคม 
2559 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางดานวิชาการกับ

นพพล เล็กสวัสดิ์ 24 - 27 สิงหาคม 
2559 

Korea Food Research 
Institute (KFRI), 
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หัวขอ รายการ อาจารยประจํา
หลักสูตร 

วันเวลา สถานที่ 

สถาบันวิจัยอาหารเกาหลี 
พรอมท้ังหารือเก่ียวกับขอตาก
ลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ 
Korea Food Research 
Institute (KFRI) 

Republic of Korea 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

เพื่อเขาพบ Prof.Dr.Ikuo 
Kataoka หารือความรวมมือ
ดานหลักสูตร การประชุม
รวมกับคณะสมาชิกการ
แนะนํามหาวิทยาลัย การ
อภิปรายและเย่ียมชม
หองปฏิบัติการวิจัย Food 
science group และรวม
หารือเกียวกับความรวมมือ
ทางวิชาการ การวิจัยรวมกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 9 - 15 ตุลาคม 
2559 

Yamagata University 
ประเทศญี่ปุน 

โครงการพัฒนา โครงการเสริมสรางคานิยม
และวัฒนธรรมองคกร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 14 ตุลาคม 
2559  - 15 
กันยายน 2559 

หองฝายคํา สํานักบริการ
วิชาการ 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

นําเสนอผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติแบบบรรยาย (Oral 
Presentation) ในงานประชุม 
The 5th International 
Conference on Biomass 
Energy & Exhibition (ICBE 
2016) และและรวมหารือดาน
งานวิจัย "Sino-Thai Bio-
refinery Workshop" 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 16 ตุลาคม 
2559  - 22 
ธันวาคม 2559 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

รวมกิจกรรม โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 
5/2559 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 9 พฤศจิกายน 
2559   

หองประชุม 4 สํานักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในหัวขอ "Business 
Planning for 
Transnational Education 
Programmes" 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 14 - 17 ธันวาคม 
2559 

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จ.
นครราชสีมา 

รวมกิจกรรม เขารวมพิธีทําบุญคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 
2559 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 21 - 21 ธันวาคม 
2559 

อาคารโรงประชุม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ lunch Talk 
คร้ังที่ 1/2560 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 11 มกราคม 
2560   

สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 
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หัวขอ รายการ อาจารยประจํา
หลักสูตร 

วันเวลา สถานที่ 

โครงการ
พัฒนา/
งานวิจัย/
ปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ 

เขารวมนําเสนอรายงาน
ความกาวหนา ครั้งที่ 2 
โครงการวิจัย เรื่อง "การ
ผลิตไบโอรีไฟเนอรี่จากวัสดุ
ชีวภาพโดยเทคโนโลยีปลอด
ของเสีย" 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 25 มกราคม 
2560   

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาโครงการวิจัย 
เรื่อง การผลิตไบโอรีไฟเนอรี่
จากวัสดุชีวภาพโดยเทคโนโลยี
ปลอดของเสีย" 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 26 มกราคม 
2560   

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ Lunch Talk 
คร้ังที่ 2/2560 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 8 กุมภาพันธ 
2560   

หองประชุม 4 ชั้น 2 
อาคารสํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมการประชุมผูตรวจ
สอบทางวิชาการดานพลังงาน
ทดแทนภายใตความรวมมือ
ระหวางไทยจีน ครั้งที่ 
1/2560 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 22 กุมภาพันธ 
2560   

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) 
กรุงเทพฯ 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ "โครงการ 
Lunch Talk คร้ังที่ 3/2560 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 8 มีนาคม 2560 หองประชุม 4 ชั้น 2 
สํานักงานคณะ 

โครงการพัฒนา ไปรวมการนําเสนอ
โครงการวิจัยรวมกับ
ภาคเอกชนภายใตการ
ดําเนินงานอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 รอบที่ 2 ชื่อโครงการ 
"การสกัดลิกนินจากน้ําดํา
เหลือทิ้งในกระบวนการผลิต
เยื่อกระดาษสารเคมีมูลคาสูง" 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 10 มีนาคม 2560   สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กรุงเทพฯ 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมนําเสนอโครงการและ
ตอบขอซักถามจาก
คณะกรรมการในการประชุม 
การดําเนินอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือ 
ประจําป 2560 รอบที่ 2 ชื่อ
โครงการ "การสกัดลิกนินจาก
น้ําดําเหลือทิ้งในกระบวนการ
ผลิตเยื่อกระดาษเพื่อผลิต
สารเคมีมูลคาสูง" 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 10 มีนาคม 2560   สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
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หัวขอ รายการ อาจารยประจํา
หลักสูตร 

วันเวลา สถานที่ 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

เขาเยี่ยมชม Yadanabon 
University และหารือรวมกัน
เกี่ยวกับความรวมมือทาง
วิชาการ และการพัฒนา
หลักสูตร Food Science 
and Technology ระหวาง 
Yadanabon University 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และติดตามกิจกรรมอัน
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
และแผนความรวมมือ 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 14 - 18 มีนาคม 
2560 

Yadanabon University, 
Republic of the Union 
of Myanmar 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

เขาเยี่ยมชม Yadanabon 
University พรอมกันนี้จะได
หารือรวมกันเกี่ยวกับความ
รวมมือทางวิชาการ และการ
พัฒนาหลักสูตร Food 
Science and Technology 
ระหวาง Yadanabon 
University และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 14 - 18 มีนาคม 
2560 

Yadanabon University, 
Republic of the Union 
of Myanmar 

รวมกิจกรรม เขารวมเดินขบวนแหประเพณี
สงกรานต 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 13 เมษายน 
2560   

สถานีรถไฟ ถึง วัดพระ
สิงห 

รวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรมดําหัวอดีต
คณบดี คณบด ีและผูอาวุโส
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประจําป 2560 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 19 เมษายน 
2560   

อาคารโรงประชุม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ "Lunch 
Talk ครั้งที่ 4/2560" 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 26 เมษายน 
2560   

หองประชุม 3 ชั้น 2 
สํานักงานคณะ 

รวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรมดําหัวอดีต
อธิการบดี อธิการบดี และผู
อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 28 เมษายน 
2560   

บริวเณลานสักขางศาลา
ธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

เขารวมประชุมเจรจาความ
รวมมือการวิจัยโครงการนํา
รองการวิจัยรวมขามประเทศ
รองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเชียน (ASEAN+3 
Cross Border Research) ป 
2559 และหารือความรวมมือ
ทางดานวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเขาเยี่ยม
ชมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ
หารือความรวมมือในการ
ถายทอดเทคโนโลยี 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 3 - 6 พฤษภาคม 
2560 

ประเทศเวียดนาม 
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หัวขอ รายการ อาจารยประจํา
หลักสูตร 

วันเวลา สถานที่ 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

หารือเกี่ยวกับการรวมมือทาง
วิชาการ และเขาเยี่ยมชม
โรงงานขาวเพื่อความรวมมือ
ในการถายทอดเทคโนโลยี 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 4 - 6 พฤษภาคม 
2560 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมประชุมเพื่อนําเสนอ
รางรายงานวิจัยฉบับบสมบูรณ 
หัวขอแผนงานวิจัย "การ
ผลิตไบโอรีไฟเนอรี่จากวัสดุ
ชีวภาพโดยเทคโนโลยีปลอด
ของเสีย" และไปคนควา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 11 - 12 พฤษภาคม 
2560 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ และ
หองสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร 

รวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม Big 
Cleaning Day 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 7 มิถุนายน 2560  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมสัมมนาผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําป 2560 

นพพล เล็กสวัสดิ์ 24- 25 มิถุนายน 
2560 

โรงแรมแชงกรี-ลา จ.
เชียงใหม 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ Lunch Talk 
คร้ังที่ 3/2559 

พิชญา พูลลาภ 14 กันยายน 
2559   

ชั้น 2 อาคารสํานักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกิจกรรม เขารวมงานเปดตัวมาตรฐาน
อาหารไทย "Authenticity of 
Thai Food to The World" 

พิชญา พูลลาภ 24- 25  กันยายน 
2559   

โรงแรมพลาซา แอทธินี 
กรุงเทพฯ 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมงาน "36th World 
Food" 

พิชญา พูลลาภ 16 ตุลาคม 
2559  - 17 
ตุลาคม 2559 

FAO Regional Office 
for Asia and the Pacific 
กรุงเทพฯ 

รวมกิจกรรม โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 
5/2559 

พิชญา พูลลาภ 9 พฤศจิกายน 
2559  - 9 
พฤศจิกายน 2559 

หองประชุม 4 สํานักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

เขารวมประชุมหารือกับผูแทน
คณะทํางานโครงการความ
รวมมือในการจัดทําหลักสูตร
สองปริญญา (Doual Degree 
program) รวมกับ 
University of Reading, UK 
ภายใตโครงการ 
Transnational Seed 
Funding Project by British 
Council Thailand ระยะที่ 2 

พิชญา พูลลาภ 18 พฤศจิกายน 
2559  - 23 
พฤศจิกายน 2559 

สหราชอาณาจักร 

รวมกิจกรรม โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 
6/2559 

พิชญา พูลลาภ 14 ธันวาคม 
2559   

สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมการประชุม หัวขอ 
“การสํารวจความตองการของ 

พิชญา พูลลาภ 26 ธันวาคม 
2559   

โรงแรมกรีนแลค รีสอรท 
เชียงใหม 
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หัวขอ รายการ อาจารยประจํา
หลักสูตร 

วันเวลา สถานที่ 

SMEs ในการพัฒนาสถาน
ประกอบการ เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันใน
อนาคต ในอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป เพื่อหา
แนวทางในการสงเสริมที่ตรง
กบัความตองการของ
ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรม” 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ lunch Talk 
คร้ังที่ 1/2560 

พิชญา พูลลาภ 11 มกราคม 
2560   

สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมประชุมคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนระดับจังหวัดเชียงใหม 

พิชญา พูลลาภ 7 กุมภาพันธ 
2560   

หองประชุมช้ัน 2 
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม 

นิเทศนักศึกษา ไปนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติสห
กิจศึกษา และไปปรึกษา
ผูประกอบการในการสง
นักศึกษาเขาฝกสหกิจในป
การศึกษาถัดไป 

พิชญา พูลลาภ 16 กุมภาพันธ 
2560   

จ.ลพบุรี จ.สมุทรปราการ 
จ.ชลบุรี กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมการอบรม เรื่อง Work 
Process Design 

พิชญา พูลลาภ 27 กุมภาพันธ 
2560   

โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.
เชียงใหม 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ "โครงการ 
Lunch Talk คร้ังที่ 3/2560 

พิชญา พูลลาภ 8 มีนาคม 2560   หองประชุม 4 ชั้น 2 
สํานักงานคณะ 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมงานสัมมนาพิเศษ 
"การผลิตอาหารเพื่อความ
มั่นคงทางโภชนาการอยาง
ยั่งยืน" 

พิชญา พูลลาภ 9 มีนาคม 2560   โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

เขาเยี่ยมชม Yadanabon 
University และหารือรวมกัน
เกี่ยวกับความรวมมือทาง
วิชาการ และการพัฒนา
หลักสูตร Food Science 
and Technology ระหวาง 
Yadanabon University 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และติดตามกิจกรรมอัน
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
และแผนความรวมมือ 

พิชญา พูลลาภ 14 - 18 มีนาคม 
2560 

Yadanabon University, 
Republic of the Union 
of Myanmar 

การเดินทางไป
ตางประเทศ 

เขาเยี่ยมชม Yadanabon 
University พรอมกันนี้จะได
หารือรวมกันเกี่ยวกับความ
รวมมือทางวิชาการ และการ
พัฒนาหลักสูตร Food 

พิชญา พูลลาภ 14 - 18 มีนาคม 
2560 

Yadanabon University, 
Republic of the Union 
of Myanmar 



รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2559   หนา 178 
 

หัวขอ รายการ อาจารยประจํา
หลักสูตร 

วันเวลา สถานที่ 

Science and Technology 
ระหวาง Yadanabon 
University และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รวมกิจกรรม Happy Time for All 
Special "กิจกรรมตัดตุง
ตอนรับประเพณีวันสงกรานต" 

พิชญา พูลลาภ 7 เมษายน 2560   หองประชุม 4 สํานักงาน
คณะ 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ "Lunch 
Talk ครั้งที่ 4/2560" 

พิชญา พูลลาภ 26 เมษายน 
2560   

หองประชุม 3 ชั้น 2 
สํานักงานคณะ 

รวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรมดําหัวอดีต
อธิการบดี อธิการบดี และผู
อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พิชญา พูลลาภ 28 เมษายน 
2560   

บริวเณลานสักขางศาลา
ธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ Lunch Talk 
คร้ังที่ 5/2560 

พิชญา พูลลาภ 17 พฤษภาคม 
2560   

สํานักงานคณะ 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมประชุมคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนระดับจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ ชม37-2/2560 

พิชญา พูลลาภ 5 มิถุนายน 2560   สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมการประชุมระดมสมอง
ของคณะทํางานกลุมยอยดาน 
Healthy University-Food 
safety 

พิชญา พูลลาภ 22 มิถุนายน 
2560   

หองประชุม A301 ชั้น 3 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขาเก็บขอมูลในช้ันเรียน ตาม
โครงการนํารองการจัดการ
เรียนรูแบบใหม ที่สอดคลอง
กับศตวรรษท่ี 21 ปการศึกษา 
2559 

พิไลรัก อินธิปญญา 23 กันยายน 
2559   

โรงงานแปรรูปหมูสวัสดี 
(บริษัท พรีนาเฟรชฟูด 
จํากัด) จ.เชียงใหม 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เปนผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัย
ปญหาเบื้องตนของสหกรณ
การเกษตรสวนฟานาบุญ
ศีรษะอโศก จํากดั 

พิไลรัก อินธิปญญา 27 - 29 กันยายน 
2559 

สหกรณการเกษตรสวนฟา
นาบุญศีรษะอโศก จํากัด 
จ.ศรีสะเกษ 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ Lunch Talk 
คร้ังที่ 4/2559 

พิไลรัก อินธิปญญา 12 ตุลาคม 2559  หองประชุม 4 ชั้น 2 
สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกิจกรรม โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 
5/2559 

พิไลรัก อินธิปญญา 9 พฤศจิกายน 
2559  

หองประชุม 4 สํานักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวขอ "Business 
Planning for 
Transnational Education 
Programmes" 

พิไลรัก อินธิปญญา 28 พฤศจิกายน 
2559   

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากรุงเทพฯ 

การเดินทางไป เพื่อนําเสนอผลงานแบบ พิไลรัก อินธิปญญา 11 - 14 มกราคม มหาวิทยาลัย Nong Lam 



รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2559   หนา 179 
 

หัวขอ รายการ อาจารยประจํา
หลักสูตร 

วันเวลา สถานที่ 

ตางประเทศ โปสเตอร เรื่อง "Effects of 
Plasma Gas Type on 
Surface and Cooking 
Properties of Thai Colour 
Rice" 

2560 นครโฮจิมินห ประเทศ
เวียดนาม 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมศึกษาดูงาน พิไลรัก อินธิปญญา 14 มีนาคม 2560  บริษัท เครื่องหอมไทยจีน 
จํากัด 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมประชุมหารือและเยี่ยม
ชมสถานประกอบการ 

พิไลรัก อินธิปญญา 30 มีนาคม 2560 บริษัท เกษตรไทย 
อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ 
คอรปอเรชั่น จ.
นครสวรรค 

รวมกิจกรรม เขารวมโครงการ Lunch Talk 
คร้ังที่ 6/2560 

พิไลรัก อินธิปญญา 14 มิถุนายน 
2560   

สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
หนังสือและตําราเพื่อเสนอขอ
ผลงานทางวิชาการ" 

พิไลรัก อินธิปญญา 28 มิถุนายน 
2560   

หองทองกวาว 2 สํานัก
บริการวิชาการ 

นําเสนอผลงาน
ในท่ีประชุม
วิชาการ 

เขารวมนําเสนอผลงานวิจัย 
(Oral presentation) ในงาน 
The 2nd International 
Workshop on Application 
of Agriculture and Bio 
Plasma Technology 
Schedule under Thai-
Korean Research 
Collaboration Center 
(TKRCC)  

พิไลรัก อินธิปญญา 4 กรกฎาคม 2560 3rd floor of Research 
and Technology 
Transfer (RTT) 
Building, 
Faculty of Engineering, 
Chiangmai University 

ฝกอบรม        
เชิงปฏิบัติการ 

เขารวมในการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร Aseptic 
Processing and Packaging  

พิไลรัก อินธิปญญา 12 – 14 กรกฎาคม 
2560 

ณ โรงแรมรอยัลรีเออร 
กทม. 

ประชุม/ดูงาน/
สัมมนา 

เขารวมาในการประชุมสัมมนา
วิชาการะดับนานาชาติ ดาน
พลังงานไฟฟาแรงสูง พลาสมา 
และไมโครนาโนบัลเบิล 
สําหรับเกษตรและการประมง
ขั้นสูง ครั้งที่ 2  

พิไลรัก อินธิปญญา 26 – 27 กรกฎาคม 
2560 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติ 
โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว 
จังหวัดเชียงใหม 

 
 
หมายเหตุ: กิจกรรม Lunch Talk สําหรับคณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2559 – 2560 จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหคณาจารยไดเขารวมเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอที่มีการอภิปรายประจําเดือน ซึ่งมี
ประโยชนในการเพ่ิมพูดความรูดานการวิจัย ประชาสัมพันธกิจกรรมและเครือขายดานการวิจัย  
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