
 

ก ำหนดกำรค่ำยวิทยำศำสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2019 
ระหว่ำงวันที่ 29 เมษำยน – 2 พฤษภำคม 2562 

ณ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์วิจัย สำธิต และฝึกอบรมกำรเกษตรแม่เหียะ 

 

วันจันทร์ที ่29 เม.ย. 2562 

08.30 – 09.00 น. 
09.00 – 09.10 น.     
09.10 – 09.20 น.     
09.20 – 09.30 น.     
09.30 – 09.45 น.     
09.45 – 11.00 น.  
 
11.00 – 12.00 น.     
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น. 
14.30 – 15.30 น. 
 
 
15.30 – 16.00 น.     
16.00 – 16.30 น.     
17.00 – 18.00 น. 
18.00 - 19.00 น.       
19.00 – 19.30 น.     
19.30 – 20.30 น.     

ลงทะเบียน ณ ประชุมห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ ์คณะเกษตรศาสตร์ มช. 
วีดีทัศน์แนะน าส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
วีดีทัศน์แนะน าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กล่าวต้อนรับ โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กล่าวเปิดงาน โดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อ านวยการ สวทช. 
บรรยาย “โครงงานวิทยาศาสตร์ : งานวิจัยรุ่นจิ๋วตอบโจทย์รุ่นใหญ่”  
โดย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ นักวิจัยอาวุโส สวทช. 
นักเรียนน ำเสนอแนวคิดกำรพัฒนำเกษตร กลุ่มละ 10 นำที  
รับประทานอาหารกลางวัน  
นักเรียนน ำเสนอแนวคิดกำรพัฒนำเกษตร กลุ่มละ 10 นำที  
บรรยาย “แสดงตัวอย่างโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนในภาคเหนือ”  
โดย คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายพัฒนาพื้นที่เพ่ือเกษตรและชุมชน 
สวทช. 
เดินทางไปศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  
กิจกรรม ฐานเรียนรู้ ระบบการผลิตพืชปลอดภัยและเกษตรผสมผสาน  
พักผ่อนตามอัธยาศัย 
รับประทานอาหารเย็น 
อธิบายหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาโครงงาน  
กิจกรรมสันทนาการโดยทีมงานจากสโมสรนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันอังคำรที่ 30 เม.ย. 2562 : IoT and Drone  
08.30 – 10.00 น.  
10.00 – 10.30 น. 
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.     
13.00 – 16.30 น.                                                             
 
16.30 – 18.00 น.  
18.00 – 19.00 น.       
19.00 – 20.00 น.    

ปฏิบัติการ : เรียนรู้โรงเรือนผลิตพืชที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม (ในไร่แม่เหียะ) 
เดินทางมาคณะเกษตรศาสตร์ 
บรรยาย “การใช้ Internet of Things ในการควบคุมสภาพแวดล้อมและระบบการผลิต” 
รับประทานอาหารกลางวัน 
บรรยาย “การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (drone) ในการเกษตร” 
ปฏิบัติการ : ทดลองใช้โดรนในการส ารวจพื้นที่เกษตร 
พักผ่อนตามอัธยาศัย 
รับประทานอาหารเย็น 
น าเสนอโจทย์วิจัยกับทีมคณาจารย์ เพ่ือหาอาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มช่วยพัฒนาโครงงาน 

 

 

หมำยเหตุ : ก าหนดการและหัวข้อ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

วันพุธที่ 1 พ.ค. 2562 : Biotechnology and Industrial Entomology  

08.30 – 09.30 น.     
09.30 – 12.00 น.
    
12.00 – 13.00 น.     
13.00 – 16.30 น. 
     
16.30 – 18.00 น.    
18.00 – 19.00 น.       
19.00 – 20.30 น.     

บรรยาย “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในภาคการเกษตร” 
บรรยาย “การผลิตพืชปลอดโรคเชิงการค้า” 
ปฏิบัติการ : การทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
รับประทานอาหารกลางวัน 
บรรยาย “การผลิตแมลงอุตสาหกรรมมูลค่าสูง”  
ปฏิบัติการ : การเพาะเห็ดถั่งเช้า การเลี้ยงชันโรง จิ้งหรีดและแมลงทหารเสือ 
พักผ่อนตามอัธยาศัย 
รับประทานอาหารเย็น 
พัฒนาเตรียมแผนงานโครงงานเพ่ือน าเสนอ 

วันพฤหัสบดทีี่ 2 พ.ค. 2562 
08.30 – 09.30 น.  
    
09.30 – 12.00 น. 
     
12.00 – 13.00 น.  
13.00 – 14.00 น.  
14.00 – 15.40 น.   
15.40 – 16.00 น. 
16.00 – 16.30 น.    

เดินทางไปดูงานที่บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จ ากัด ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง  
จ.ล าพูน 
เข้าศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงโคนมสมัยใหม่ และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)  
ในฟาร์มโคนม 
รับประทานอาหารกลางวัน  
เดินทางกลับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
น ำเสนอแผนงำนโครงงำน กลุ่มละ 10 นำที 
อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโครงงานในระยะต่อไป 
พิธีปิด 


