ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 16:00 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------------------วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559

วาระที่ 3

รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

วาระที่ 4

3.1

ผลการดาเนินงาน ปี 2560

3.2

การประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2561

3.3

การแก้ไขธรรมนูญสมาคม

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแลงบแสดงฐานะการเงินของสมาคม ปี 2560
4.2 แต่งตั้งผู้ตรวจรับรองงบแสดงฐานะการเงินของสมาคม ปี 2561
4.4 กิจกรรมดาเนินการปี 2562

วาระที่ 5

เรื่องอื่น (ถ้ามี)

-----------------------------------------------

2
วาระที่ 1

เรื่อง นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามระเบียบข้อบังคับ สมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีอย่างน้อย 1
ครั้งในแต่ละปี แม้ในข้อบังคับจะมิได้กาหนดช่วงเวลาของการจัดประชุมใหญ่สามัญ ว่าต้องเป็นเมื่อใดของปี แต่
โดยหลักปฏิบัติทั่วไปควรจะต้องจัดให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของทุกปี ยกเว้นมีเหตุผลจาเป็นที่ไม่สามารถ
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกได้ ก็ให้ดาเนินการจัดประชุมในช่วงที่สะดวกแต่ไม่ควรเกินสิ้นปีของแต่ละปี
เนื่องจากในปี 2561 สมาคมได้มีการแก้ไขธรรมนูญหรือข้อบังคับของสมาคมเพิ่มเติมจากฉบับ
เก่าทาให้ธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา จากเหตุผลความจาเป็น
ดังกล่าว สมาคมจึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ในช่วงก่อนสิ้นปี คือวันนี้
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งสรุป
สาระสาคัญมติที่ประชุม ได้ดังนี้
2.1 สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน
2560 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น มีสมาชิกเข้าร่วม 78 คน
2.2 ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานที่ผ่านของสมาคม ซึ่งประกอบด้วย การจัด
ประชุมหารือเกี่ยวกับแผนงานและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม การจัดทาฐานข้อมูลสมาชิกเก่าที่
ยืนยันที่อยู่แล้ว 167 คนและสมาชิกใหม่ 61 คน รวม 228 คน (ณ 30 พฤศจิกายน 2560) และการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
2.3 ที่ประชุมรับรอง งบรายได้-ค่าใช้จ่าย และงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2559 ของ
สมาคม ซึ่งตรวจรับรองโดยนายสมพร ธุระเจน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 943 ของสานักงานบัญชี
สมพรพับลิค แอ็คเคานแท็นท ซึ่งรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยในรอบปี
2559 งบรายได้-ค่าใช้จ่าย ของสมาคม คือ รายได้ 106,337.20 บาท ค่าใช้จ่าย 20,840.00 บาท รายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่ายประจาปี (สุทธิ) 85,497.20 บาท และงบแสดงฐานะการเงิน คือ มีสินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดใน
มือ) 210,784.28 บาท
2.4 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสมพร ธุระเจน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้ตรวจรับรอง
งบแสดงฐานะการเงินของสมาคมปี 2560
2.5
ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขธรรมนูญสมาคม พ.ศ. 2550 (ฉบับเก่า) เนื่องจาก
เห็นว่าบริบทด้านเศรษฐกิจการเกษตรและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมากจาเป็นต้องปรับปรุง
ธรรมนูญสมาคมหรือข้อบังคับให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและได้มีม ติให้เปิดรับความเห็น
จากสมาชิกได้ต่อไปจนกว่าจะครอบคลุมสาระสาคัญทั้งหมดแล้วและให้นาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญหรือที่
ประชุมใหญ่วิสามัญ (หากสมาชิกร้องขอ) ครั้งต่อไป
2.6 ที่ประชุมเห็นชอบการดาเนินกิจกรรมของสมาคม ปี 2560 ประกอบด้วย การเข้า
ร่วมปาฐกถาพิเศษในการประชุมของสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย การจัดพบปะระหว่างสมาขิก
สมาคมและเครือข่าย การจัดดูงานด้านธุรกิจเกษตร การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งหารายได้จากการบริจาคให้กับสมาคม
การเป็น เจ้ าภาพบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช การจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
จึงเสนอให้ที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2560

3
มติที่ประชุม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
วาระที่ 3

รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

3.1 ผลการดาเนินงาน ปี 2560
1) การประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการสมาคม
คณะกรรมการสมาคม ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรมดาเนินงาน
ประจาปี 2560 อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการรวม 8 ครั้ง ดังนี้
วัน เดือน ปี
25 พ.ย. 2559
3 ก.พ. 2560
28 ก.พ. 2560
22 มี.ค. 2560
12 ก.ค. 2560
3 ส.ค. 2560
12 ต.ค. 2560
31 ต.ค. 2560

ชื่อประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2559
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2560
การประชุมหารือนอกรอบ ครั้งที่ 1 (เรื่องกิจกรรมปี 2560)
การประชุมหารือนอกรอบ ครั้งที่ 2 (เรื่องกิจกรรมปี 2560 ต่อ)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2560
การประชุมหารือนอกรอบ ครั้งที่ 3 (เรื่องแก้ไขธรรมนูญสมาคมฯ และประชุมใหญ่สามัญ)
การประชุมหารือนอกรอบ ครั้งที่ 4 (เรื่องแก้ไขธรรมนูญ และประชุมใหญ่สามัญ ต่อ)
2) ผลดาเนินงานที่สาคัญในรอบปี 2560 มีดังนี้

วันที่

กิจกรรมดาเนินงาน

11 ม.ค. 2560

Asian Society of Agricultural Economists
International Conference
นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการ
ประชุมสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย
ซึ่งเป็นการ
ประชุมนานาชาติโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทั้งนีห้ น่วยงาน
ที่ร่วมจัดประชุมได้แก่ สมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่ง
เอเชีย สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม
ประชุม 300 คน

หมายเหตุ

4
วันที่

กิจกรรมดาเนินงาน

1 เม.ษ. 2560

การจัดพบปะระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และเครือข่าย
สมาคมฯ ได้จัดงานพบปะสมาชิกสมาคมฯ เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2560 เวลา 11:00-14:00 น. ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ
ตึกแปดชั้น สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดพบปะระหว่างสมาชิก กรรมการ
สมาคมฯ และเครือข่าย และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้แจ้ง
กิจกรรมประจาปี และข้อมูลต่างๆ แก่สมาชิก
ผู้เข้าร่วมงาน: 100 คน และสมาชิกได้ร่วมจับรางวัลผู้
โชคดี คือ บัตรฟรีเข้าดูงานโรงงานแปรรูปอาหารของบริษั ท
CPRAM ณ จั งหวัดปทุม ธานี จ านวน 20 คน ในวั นที่ 17
พฤษภาคม 2560 ภายหลังการประชุมได้รับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน
ผลการจัดพบปะ: บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีผู้สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เนื่องจากเห็นกิจกรรมเด่นและ
น่าสนใจของสมาคมฯ

17 พ.ค. 2560

การจัดดูงานที่ CPRAM
สมาคมฯ ได้จัดดูงานที่ CPRAM ในวันที่ 17 พฤษภาคม
2560 เวลา 9:00-16:00 น. ณ บริษัท ซีพีแรม จากัด อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมดูงาน 25 คน การดู
งานดังกล่าวทาให้ได้รับความรู้ต่างๆ มากมายในธุรกิจการแปร
รูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการค้ากับ
ต่างประเทศ
หลังดูงานได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ CPRAM ซึ่งได้ให้การต้อนรับ
เป็นอย่างดียิ่ง

หมายเหตุ

5
วันที่

กิจกรรมดาเนินงาน

17 มิ.ย. 2560

การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งหารายได้ให้กับสมาคมฯ
สมาคมฯ ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งหารายได้เพื่อเป็นทุนดาเนิน
กิจกรรมของสมาคมฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
เวลา 9:00-14:00 น. ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ สาขาเมเจอร์
เอสพลานาด แคราย นนทบุรี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมจาก
คณะกรรมการสมาคมฯ และเครือข่าย เป็นอย่างดียิ่ง มี
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 48 ทีม จานวน 144 คน ทั้งนี้ ผู้ชนะการ
แข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) ประเภททีม
3 รางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 (2) ประเภทบุคคล 4 รางวัล ได้แก่ คะแนน
รวมสูงสุดชาย คะแนนรวมสูงสุดหญิง คะแนนเกมเดียวสูงสุด
ชาย คะแนนเกมเดียวสูงสุดหญิง
นอกจากนั้นยังมีการจับ
รางวัลผู้โชคดีที่เข้าร่วมงานสองรอบๆละ 3 รางวัล การจัดการ
แข่งขันในครั้งนี้ได้กระชับความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นระหว่างสมาคมฯ
สมาชิกและเครือข่าย สรุปรายรับ 409,800 บาท รายจ่าย
83,676 บาท และรายได้สุทธิ 326,124 บาท (ข้อมูล ณ วันที่
11 กรกฎาคม 2560

16 ก.ค. 2560

การเป็นเจ้าภาพบาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
(รอบ 19:00 น.)
นายกสมาคมฯ และคณะรวม 50 คน และร่วมเป็น
เจ้าภาพถวายพระบรมศพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ค. 2560
เวลา 19:00 น. ณ ศาลาดุสิตาลัย ในพระบรมมหาราชวัง
พร้อมร่วมถวายเงิน 55,000 บาท

หมายเหตุ

6
วันที่

กิจกรรมดาเนินงาน

21 ก.ค. 2560

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์การอาหาร ธุรกิจ
การเกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ในประเทศไทย

หมายเหตุ

นายกสมาคมฯ บรรยายพิเศษเรื่อง เศรษฐกิจกระแสใหม่
ด้านการเกษตร อาหารและทรัพยากร

3.2 การประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2561 (17 พฤษภาคม 2561)
สมาชิกจานวน 25 คนได้ดาเนินการตามธรรมนูญหรือข้อบังคับสมาคมโดยทาหนังสือ
ถึงนายกสมาคม ขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อธรรมนูญของสมาคมฉบับ
ใหม่ซึ่งเป็นฉบับที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ได้ให้ความเห็นชอบโดยหลักการในเบื้องต้นแล้วพร้อมมี
มติให้เปิดรับความเห็นจากสมาชิกได้ต่อไปจนกว่าจะครอบคลุมสาระสาคัญทั้งหมดแล้วและให้นาเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ (หากสมาชิกร้องขอ) ครั้งต่อไป ซึ่งต่อมาในเดือนพฤษภาคม
2561 สมาชิกได้ส่งความเห็นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงสาระของธรรมนูญของสมาคมฉบับใหม่ดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2561 ตามคาร้องขอ
ของสมาชิกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สาระสาคัญการประชุมใหญ่วิสามัญเป็นเรื่องการแก้ไขธรรมนูญสมาคม ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติให้ความเห็นขอบธรรมนูญสมาคมฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงสาระตามความเห็นของที่ประชุม
และมอบหมายให้ ดร.รั งษิต ภู่ศิริภิญโญ รองเลขาธิการสมาคม ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
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สมาคมตามธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 ต่อสานักงานเขตจตุจักรต่อไปภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีมติในที่
ประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
3.3 การแก้ไขธรรมนูญสมาคม
สืบ เนื่องจากวาระที่ 3.2 ดร.รังษิต ภู่ศิริภิญโญ ได้ ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ บั ง คั บ ของสมาคมตามธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ พ.ศ. 2561 ต่ อ ส านั ก งานเขตจตุ จั ก ร เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดย
รายละเอียดธรรมนูญสมาคมฉบับใหม่ (ฉบับ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561) ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่ง
สรุปดาดับการดาเนินการ ได้ดังนี้
 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ของ
สมาคม ได้เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขธรรมนูญสมาคมหรือข้อบังคับสมาคมฉบับเก่า (พ.ศ. 2550 ) โดยให้
เปิ ด รั บ ความเห็ น จากกรรมการและสมาชิ ก เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ ให้ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 ระหว่าง 1 ธันวาคม 2560-16 พฤษภาคม 2561 เปิดรับ/รวบรวม
ความคิดเห็นจากกรรมการและสมาชิกสมาคมเพิ่มเติมเพื่อนามาปรับปรุงข้อบังคับสมาคมจากฉบับเก่าและ
จัดทาเป็นฉบับใหม่ (พ.ศ. 2561) เสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2561 ให้ความเห็นชอบก่อนยื่นขอจด
ทะเบียนข้อบังคับใหม่ต่อไป
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2561 ของสมาคม
ได้มีมติให้ความเห็นชอบธรรมนูญสมาคมฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 โดยให้ปรับปรุงสาระตามความเห็นของที่ประชุม
ในวัน นั้น และ มอบหมายให้ ดร.รั งษิต ภู่ศิริภิญโญ รองเลขาธิการสมาคม ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่ต่อสานักงานเขตจตุจักรต่อไปภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีมติในที่ประชุมใหญ่
วิสามัญประจาปี 2561
 การจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม ซึ่งฉบับใหม่เป็นการแก้ไขครั้ง
ที่ 4 (พ.ศ.2561) ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารทะเบียนเลขที่ จ.642/2561 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561 โดยอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งเป็นใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนดังกล่าว
จึงเสนอให้ที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานที่ผ่านมาตามวาระที่ 3.1-3.3
มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแลงบแสดงฐานะการเงินของสมาคม ปี 2560
นายสมพร ธุระเจน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 943 จากสานักงานบัญชี
สมพรพับลิค แอ็คเคานแท็นท ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของสมาคมฯ
ในรอบปี 2560 ปรากฏว่า งบรายได้-ค่าใช้จ่ายของสมาคม คือ รายได้ 518,483.57 บาท ค่าใช้จ่าย
190,969.00 บาท รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี (สุทธิ) 327,514.57 บาท และงบแสดงฐานะการเงิน คือ มี
สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสด) 538,370.16 บาท (เอกสารแนบ 4)
จึงเสนอให้ที่ประชุม รับรองงบรายได้-ค่าใช้จ่าย และงบแสดงฐานะทางการเงิน
ปี 2560 ของสมาคม
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มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
4.2 แต่งตั้งผู้ตรวจรับรองงบแสดงฐานะการเงินของสมาคม ปี 2561
ฝ่ายเลขานุการ เสนอให้แต่งตั้ง นายสมพร ธุระเจน จากสานักงานบัญชีสมพรพับลิค
แอ็คเคานแท็นท ซึ่งเป็นผู้ตรวจรับรองงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมฯ ปี 2560 เป็นผู้ตรวจรับรองงบแสดง
ฐานะการเงินของสมาคม ปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน ไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หาก
นายกสมาคม ต้องการเปลี่ยน
มติที่ประชุม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4.3 กิจกรรมดาเนินการปี 2562
คณะกรรมการสมาคมได้หารือเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมในปี 2562 ว่าควรมีกิจกรรม
ที่เป็น เป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษาและภาคประชาสังคมให้ มากยิ่งขึ้น จึงเสนอกิจกรรมเบื้องต้นให้ ที่
ประชุมพิจารณา ดังนี้
เดือน/ปี 2562
ธันวาคม 2561มกราคม 2562
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
มิถุนายน
สิงหาคม
ตุลาคม
ธันวาคม

กิจกรรม
-ยกร่างโครงการจัดร้านค้า/ตลาด แสดงเทคโนโลยีด้านการเกษตร โชว์ผลงาน
Agriculture Innovation/Technology
-เตรียมการดาเนินงานตามโครงการ ณ สถานที่ต่างๆ เช่น ณ งานเกษตรแฟร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
E-Newsletter ฉบับที่ 1 ของปี 2562 โดยคณาจารย์ที่เป็นกรรมการสมาคมจาก
สถาบันการศึกษาที่จัดการสอนสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
จัดสัมมนาเรื่องบุคลากรยุคใหม่เพื่อธุรกิจเกษตรไทย พร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2562
E-Newsletter ฉบับที่ 2 ของปี 2562 โดยคณาจารย์ที่เป็นกรรมการสมาคมจาก
สถาบันการศึกษาที่จัดการสอนสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
E-Newsletter ฉบับที่ 3 ของปี 2562 โดยคณาจารย์ที่เป็นกรรมการสมาคมจาก
สถาบันการศึกษาที่จัดการสอนสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
E-Newsletter ฉบับที่ 4 ของปี 2562 โดยคณาจารย์ที่เป็นกรรมการสมาคมจาก
สถาบันการศึกษาที่จัดการสอนสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
E-Newsletter ฉบับที่ 5 ของปี 2562 โดยการจัดร้านค้า/ตลาด แสดงเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร โชว์ผลงาน Agriculture Innovation/Technology
E-Newsletter ฉบับที่ 6 ของปี 2562 โดยคณาจารย์ที่เป็นกรรมการสมาคมจาก
สถาบันการศึกษาที่จัดการสอนสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
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มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
วาระที่ 5

เรื่องอื่น (ถ้ามี)

--------------------------------------------------

