
 

       “คา่ย AgroCMU X-perience Camp” เปน็โครงการทีค่ณะอตุสาหกรรมเกษตรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่รว่มกบั

ชมรมวชิาการอตุสาหกรรมเกษตร มช. จดัขึน้เพือ่ใหน้กัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมปลาย สายวทิยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์ทีม่ี

ความสนใจในกจิกรรมทางดา้นอตุสาหกรรมเกษตร มคีวามมุง่มัน่ในการทีจ่ะเลอืกศกึษาตอ่หรอืกาํลงัมคีวามคดิทีจ่ะศกึษา

ต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมทาํกิจกรรมทั้งทางวิชาการและสันทนาการ เรียนรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่ธุรกิจของ

อุตสาหกรรมเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของกิจการระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้ รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติในห้อง

ปฏิบัติการจริง อันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนักนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพือ่พฒันาประเทศไทยต่อไปใน

อนาคต โดยในป ี2566 นี ้จะจดักจิกรรมขึน้ในตอน “Taste of Memories” ซึง่มรีายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้

Agro X-perience Camp’4  
µÍ¹ Taste of Memories  

22-25 มถินุายน 2566 ณ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มช. 

ขอ้มลูทัว่ไป 

จาํนวนรบั                                                             60 คน 

ระยะเวลาในการจดักจิกรรม                             วนัที ่22-25 มถินุายน 2566 (4 วนั 3 คนื) 

สถานทีจ่ดักจิกรรม                                             คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

สถานทีพ่กัของผูร้ว่มคา่ย                         โรงแรมใกลม้หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

รปูแบบการจดักจิกรรม 

•  แนะนาํคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มาดวูา่ เราสรา้งนกันวตักรรมทางอตุสาหกรรมเกษตรรุน่ใหม่

ใหก้บัวงการธรุกจิอตุสาหกรรมเกษตรไดอ้ยา่งไร 

•  Field Trip ออกเดนิทางเพือ่เปดิประสบการณ ์เขา้ศกึษาดงูานทกุขัน้ตอนการผลติของ อตุสาหกรรมอาหาร  

•  Visit CMU พานอ้ง ๆ เทีย่วชมบรรยากาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ทีม่ทีาํเลทีต่ัง้และทศันยีภาพทีส่วยงาม ประกอบกบัมี

เรือ่งราวและศลิปวฒันธรรม ในดา้นตา่ง ๆ มากมาย 

•  กจิกรรมศกึษาดงูาน ทาํกจิกรรมทางวชิาการ ปฏบิตักิารทดลอง การวจิยั และใชเ้ครือ่งมอืสาํคญั กบัสาขาวชิาทัง้ 6  

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวชิาเทคโนโลยกีารพฒันาผลติภณัฑ ์สาขาวชิา 

เทคโนโลยีการบรรจุ และสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ

คณาจารยผ์ูส้อนแตล่ะสาขาวชิา

สทิธปิระโยชนข์องผูท้ีผ่า่นการคดัเลอืกเขา้รว่มคา่ย 

  ผู้ผ่านการเข้าร่วมค่าย จะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะ

อตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ใน “โครงการสรา้งนกันวตักรรมทางอตุสาหกรรมเกษตร” TCAS รอบที ่ 1 

Portfolio โดยจะมสีทิธไิดร้บัการพจิารณาทีน่ัง่ใหเ้ปน็พเิศษ

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร 

•  เปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 - มธัยมศกึษาปทีี ่6 ในปกีารศกึษา 2566 

•  รบัเฉพาะนกัเรยีนสายวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์เทา่นัน้ 

•  สามารถมารว่มกจิกรรมทีค่ณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดโ้ดยไมม่ปีญัหาการเดนิทาง*  
    *สาํหรบัผูผ้า่นการคดัเลอืกทางคณะอตุสาหกรรมเกษตร จะสง่หนงัสอืขอความอนเุคราะหน์าํนกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมไปทีโ่รงเรยีน 

      เพือ่ขออนญุาตลาเรยีน / กจิกรรม กบัทางโรงเรยีนใหก้บัทกุคน



คา่ธรรมเนยีม 

1. คา่ธรรมเนยีมการสมคัร 

    100.- บาท ตอ่คน โดยโอนเงนิเขา้บญัชกีระแสรายวนั 

    ชือ่บญัช ี“คณะอตุสาหกรรมเกษตร”  เลขที ่667-300760-7 

    ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) สาขามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2. คา่ธรรมเนยีมการเขา้รว่มกจิกรรมคา่ย ฯ (ชาํระหลงัจากประกาศผลการคดัเลอืกและยนืยนัเขา้คา่ย) 

    900.- บาท ตอ่คน โดยโอนเงนิเขา้บญัชกีระแสรายวนั 

    ชือ่บญัช ี“คณะอตุสาหกรรมเกษตร”  เลขที ่667-300760-7 

    ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) สาขามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

วธิกีารสมคัรคา่ย 

•  กรอกแบบฟอรม์ใบสมคัร และดาวนโ์หลดใบคาํถาม ไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ https://cmu.to/xcamp 

•  หลกัฐานการสมคัรมดีงันี ้

        - รปูถา่ยหนา้ตรง ชดุนกัเรยีนหรอืชดุสภุาพ ขนาดไมเ่กนิ 10 mb 

        - ใบคาํถาม 

        - หลกัฐานการโอนเงนิคา่ธรรมเนยีมสมคัรจาํนวน 100.- ตอ่คน 

• อพัโหลดเอกสารการสมคัรทัง้หมดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์https://cmu.to/xcamp 

•  หมดเขตสง่ขอ้มลูการสมคัร วนัที ่14 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น.  

กาํหนดการสาํคญั 

•  สมคัรออนไลนผ์า่นเวบ็ไซต ์https://cmu.to/xcamp                                                 วนันี ้-  14 เมษายน 2566 

•  ตรวจสอบและประชมุคณะกรรมการประชมุเพือ่คดัเลอืกผูผ้า่นเขา้รว่มคา่ย           วนัที ่18 - 20 เมษายน 2566 

•  ประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืกผา่นเวบ็ไซต ์https://cmu.to/xcamp                 วนัจนัทรท์ี ่24 เมษายน 2566 

•  ยนืยนัการเขา้รว่มกจิกรรมผา่นเวบ็ไซต ์https://cmu.to/xcamp      วนัที ่24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566* 

•  ประกาศและยนืยนัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมรอบ 2                                                         วนัที ่2 พฤษภาคม 2566 

*หมายเหต ุ:   จะมเีจา้หนา้ทีโ่ทรตดิตอ่นกัเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกเพือ่สาํรวจการยนืยนัเขา้รว่มกจิกรรมในเบือ้งตน้ตัง้แตว่นัที ่24 เมษายน 2566  
                      ทัง้นี ้หากผูผ้า่นการคดัเลอืกไมไ่ดอ้พัโหลดหลกัฐานการยนืยนัสทิธิเ์ขา้รว่มคา่ยภายในเวลาทีก่าํหนด ถอืวา่ “สละสทิธิ”์  

ขอ้กาํหนดสาํคญัของการสมคัรเขา้คา่ย 

•  ผูเ้ขา้รว่มคา่ย ตอ้งมคีณุสมบตัผิา่นตามขัน้ตอนการรบัสมคัรของคา่ย 

•  สามารถเขา้รว่มกจิกรรมทกุกจิกรรมในคา่ยได ้ทัง้ 4 วนั 3 คนื ไมอ่นญุาตใหอ้อกจากกจิกรรม และออกนอกคา่ย  

 หากมเีหตจุาํเปน็ ใหผู้ป้กครองตดิตอ่แจง้ผูด้แูลกจิกรรมและเดนิทางมารบัดว้ยตนเองเทา่นัน้ 

• นกัเรยีนทกุคนตอ้งพกัในทีพ่กัทีท่างคา่ยจดัไวใ้หต้ลอดชว่งการเขา้คา่ยเทา่นัน้ 

•  ใหแ้จง้ขอ้มลูโรคประจาํตวั อาหารทีแ่พ ้ประเภทอาหารทีท่านได ้ใหผู้ด้แูลกจิกรรมทราบโดยละเอยีดในใบสมคัร 

  

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิ 053-948207 หรอื พีว่า่น 062-2966466 พีอู่ ๋097-9646999

agrocmuxperience xperience-agro@cmu.ac.th 

agro_academy 

คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วรวม  

•  อาหาร 9 มือ้, อาหารวา่ง 7 มือ้ 

•  เสือ้ยดืกจิกรรม 1 ตวั 

•  คา่ทีพ่กัโรงแรม,  คา่เดนิทางระหวา่งกจิกรรม, คา่ใชจ้า่ยในการดงูานนอกสถานที ่

•  คา่วสัดใุนการทาํกจิกรรม และคา่วสัดใุนหอ้งปฏบิตักิาร 


