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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

เรื่อง  การเปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร  
จากสถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

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

               เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร จาก
สถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
บุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้ โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและ
อาหารล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผ่านการผลิตและถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย สู่การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  จึงก าหนด
วัตถุประสงค์ คุณสมบัติและขั้นตอนการด าเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร  จากสถาน

ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๑.๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการท างาน

วิจัยร่วมจากโจทย์ของสถานประกอบการ 
๑.๓ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ มาพัฒนาเพื่อต่อยอดเทคโนโลยี หรือ

นวัตกรรมเกษตรและอาหารได้ในเชิงพาณิชย์ 

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
๒.๑ เป็นบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเมือง

นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๒.๒ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติราชการด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูก

สอบสวนทางวินัยหรือทางจรรยาบรรณ หรือความผิดทางละเมิดหรือไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษ
ภาคทัณฑ์ 

๓. หลักฐานการรับสมัคร 
๓.๑ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและ

อาหาร (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ) 
๓.๒ หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ)  เห็นชอบในเข้าร่วม

โครงการ ไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  และสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนได ้ 

๔.ข้อก าหนด... 
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๔. ข้อก าหนดในสมัคร 
๔.๑ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร สามารถกระท า โดยการไปฝึกปฏิบัติ ใน

สถาบันการศึกษา  องค์กรภาครัฐ  เอกชน  ชุมชนและสถานประกอบการ หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้เฉพาะทาง
ของอาชีพอิสระภายในประเทศ 

๔.๒ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ต้องสอดคล้องตามแผนความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร (แผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-
พ.ศ.๒๕๖๔)  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร
ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

๔.๓ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จะต้องเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย งานวิชาการ 
หรือเพ่ือประโยชน์ต่องานส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง  และต้องไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ภาระงานหลักของส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัย 

๔.๔ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ต้องสามารถน ามาพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี หรือสร้างนวัตกรรม
ด้านเกษตรและอาหาร ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่รับผิดชอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 

๕. รายละเอียดสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ   
เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายฉบับนี้ 

๖. รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายฉบับนี้ 

๗. ก าหนดการรับสมัคร และประกาศผลการพิจารณา 
๗.๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ซึ่งผู้สนใจขอรับทุน สามารถดาวน์

โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sat.rmutl.ac.th   
๗.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๑๒๘ ถนนห้วยแก้ว 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ และส่ง File เอกสารต้นฉบับมาที่  E-mail : 
personal.sat@hotmail.com  ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๗.๓ คณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรทางด้านนวัตกรรมเกษตรและ
อาหาร พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 

๗.๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ภายใน ๓ วัน หลังจากคณะกรรมการด าเนิน
โครงการพิจารณากลั่นกรองฯ แล้ว 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายยรรยง  เฉลิมแสน) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

http://www.sat.rmutl.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   

เรื่อง  การเปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร จากสถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
รายละเอียดสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ 
 ให้ผู้สมัคร เลือกสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  
ดังต่อไปนี้   หรือตามข้อเสนอแนะของสาขาวิชาและหลักสูตร ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 

ภาคเหนือ 
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดสถานประกอบการ 

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด ๕๗/๑ หมู่ ๖ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ (โทร) ๐ ๕๓๘๑ ๗๓๖๔-๕ 
(แฟกซ์) ๐ ๕๓๘๑ ๗๓๖๕ 

การผลิตและจัดจ าหน่ายนมพาสเจอไรซ์และผลิตภัณฑ์
แปรรูปที่มาจากนมโค 

ส านักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ๑๒๒ ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
๕๐๓๐๐ 

(โทร) ๐ ๕๓๘๙ ๒๕๑๔ 
(แฟกซ์) ๐ ๕๓๘๙ ๒๖๒๓ 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืด เขต ๑ (เชียงใหม่)   

๙๐ หมู่ ๑๒ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
๕๐๒๙๐ 

(โทร) ๐ ๕๓๔๙ ๘๔๒๘ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด  (สาขา
เชียงใหม่) 

๒๕๒  หมู่  ๘  ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ 

(โทร) ๐ ๕๒๐๐ ๐๑๐๕ 
(แฟกซ์) ๐ ๕๒๐๐ ๐๑๐๕ 

เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตโคเนื้อให้มั่นคงและแข็งแรง 
พัฒนาผู้เลี้ยงโคขุนให้ได้มาตรฐาน พัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่ผลิตโคขุนคุณภาพดี มี
ระบบตรวจสอบย้อยกลับ 

ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง มูลนิธิโครงการ
หลวง 

๒๔๓  หมู่ ๓  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  
๕๐๑๐๐ 

(โทร) ๐ ๕๓๑๑ ๔๒๒๑-๗ 
(แฟกซ์) 

-ผลิตพืชผักและผลผลิตอื่นของมูลนิธิโครงการหลวง 
-ศูนย์คัดแยก ตรวจสอบ บรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ของมูลนิธิโครงการหลวง 
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ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดสถานประกอบการ 

บริษัท สวนส้มทรายทอง เชียงใหม่ จ ากัด ๑/๑ หมู่ ๑๖  ต.แม่สูน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 
๕๐๑๑๐ 

(โทร) ๐ ๕๓๘๘ ๓๕๘๒ 
(แฟกซ์)  

ผลิตและจ าหน่ายส้มสายน้ าผึ้ง ส้มฟรีมองต์ ส้มผิวทอง  
และเป็นโรงคัดแยก แพ็คกิ้ง ส้ม 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดพิษณุโลก 

๙๙/๑  หมู่ ๕  ต.งิ้วงาม  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
๖๕๒๓๐ 

(โทร) ๐ ๕๕๙๐ ๖๒๒๐ 
(แฟกซ์) ๐ ๕๕๙๐ ๖๒๒๑ 

พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการผลติ  การจัดการ
ผลผลิตที่ เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ๖๓  หมู่ ๔  ต.วังส าโรง  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร (โทร) ๐ ๕๖๖๑ ๙๙๓๖ 
(แฟกซ์)  

ศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ประชาชน ตลอดจนท าการผลิตและขยายพันธุ์พืชอาหาร
สัตว์ที่เหมาะสมแต่ละท้องที่สู่ประชาชน และส ารองเสบียง
สัตว์เพื่อจ าหน่ายจ่ายแจกแก่ประชาชน 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ 
(กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัย
การผลิต) 

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ต.วังทอง  อ.วังทอง  จ.
พิษณุโลก 

(โทร) ๐ ๕๕๓๑ ๑๙๙๐ 
(แฟกซ์) ๐ ๕๕๓๑ ๑๔๐๖ 

-ศึกษา และพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 
-ตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผลผลิตทางการเกษตร เพื่อ
การรับรองแปลง GAP 
-ตรวจสอบปัจจัยการผลิต โรค แมลง และศัตรูพืช 
-ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรเพื่อ
การรับรองแปลงและตัวอย่างส่งออก 

 
 
ภาคกลาง 
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ 

บริษัทสยาม เค 2 เค กรุ๊ป จ ากัด ๒๓๔  หมู่  ๑๕  ถ.เทพารักษ์  ต.บางเสาธง        
อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๗๐ 

(โทร) ๐ ๒๓๑๕ ๔๖๒๕ 
(แฟกซ์) ๐ ๒๓๑๕๔๖๒๖ 

ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ยึดชิน้งาน / รับท าจิ๊ก-ฟิเจอร์ / 
รับสร้างเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ / รับผลิตและซ่อมแซม 
ชิ้นส่วนเครื่องจักรตามแบบ 

 
 



- ๕ - 
 
ภาคตะวันออก 
ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

๓๐๙ หมู่ ๑ ต.ปากน้ าประแส  อ.แกลง  จ.ระยอง  
๒๑๑๗๐ 

(โทร) ๐ ๓๘๖๖ ๑๖๙๓ 
(แฟกซ์) ๐ ๒๓๑๕๔๖๒๖ 

ส ารวจ วิจัย และประเมินสภาวะทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งตะวันออก ประกอบด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศปะการัง นิเวศหญ้าทะเล และนิเวศป่า
ชายเลน สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธ์ ตลอดจนภาวะ
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้ได้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน 

ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี  ต.ลาดตะเคียน  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี 
๒๕๑๑๐ 

(โทร)๐๓๗-๖๒๕๒๐๘-๙ ปรับปรุงพนัธุ์ไก่พืน้เมืองและสัตว์ปีกต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   

เรื่อง  การเปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร จาก
สถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

 การพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพของบุคลากร (ภายในประเทศ) จากสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และ ให้น าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมตามระเบียบที่ทางราชการก าหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ  ซึ่งเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินวงเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ต้องมี
หลักฐานการเบิกจ่ายตามท่ีระเบียบราชการก าหนดทุกรายการเบิกจ่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเบิกจ่ายตามจริง 
 เบิกจ่ายเป็นค่าขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง / รถไฟ) และรถรับจ้างเท่านั้น ไม่สามารถ

เบิกค่าเดินทางเป็นรถยนต์ส่วนตัวได้ 
 กรณีมีผู้เดินทางร่วมกัน คิดค่ารถรับจ้าง เหมาได้หนึ่งคน 

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรณีท่ีเดินทางไปต่างจังหวัดเท่านั้น 

ต าแหน่ง อัตรา (บาท) 
กรณีเดินทางต่างจังหวัดแต่ไม่
พัก (นับชั่วโมงเกิน ๖ ชั่วโมง) 

อาจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒๔๐ บาท / คน / วัน ๑๒๐ บาท / คน 
รองศาสตราจารย์ ๒๗๐ บาท / คน / วัน ๑๓๕ บาท / คน 

(๓) ค่าท่ีพัก 
 เหมาจ่ายคืนละ ๔๐๐ บาท แต่ไม่เกินเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
 จ่ายตามจริง คืนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกินเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 

(๔) ค่าวัสดุ ทั้งวัสดุส านักงาน –วัสดุคอมพิวเตอร์ –วัสดุอื่น ๆ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
 
 



 

 

ใบสมัคร 
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ปีงบประมาณ 2561 

 
 
**กรณีกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนเนื่องจากมีผลต่อการพิจารณา*** 
ส่วนที่ 1 ประวัติผู้ขอเข้าร่วมโครงการ 
1.1 ชื่อ – นามสกุล 

       (ภาษาไทย)........................................................................................................................................................................... 

       (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................................... 

       ต าแหน่งทางวิชาการ............................................................................................................................................................ 
  
1.2 หน่วยงานต้นสังกัด-ที่อยู่ติดต่อได้ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ...................................................... 

      สาขา .................................................................................................................................................................................... 

      วันที่ปฏบิัติงาน ....................... เดือน ................................... พ.ศ. ............................ รวมอายุราชการ........................... ปี 

      โทรศัพท์มือถือ .............................................................. E-mail ……………………………………………………………………………… 

      ที่อยู่บ้านเลขที่ ............................... หมู่ที่ ............................. ซอย ...................................................................................... 

      ถนน ........................................................................... ต าบล/แขวง ..................................................................................... 

      อ าเภอ/เขต ............................................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ .......................... 
 
1.3 ประวัติการไปเพิ่มพูนความรู้ (พัฒนาสมรรถนะทางดา้นวชิาชีพ-ฝังตัว) 
 เคยเคยไปพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพ จากสถานประกอบการ  (ระบุข้อมูลการได้รับทุนในตาราง) 
 ไม่เคยไปพฒันาสมรรถนะวชิาชพี จากสถานประกอบการ 
 

เร่ืองที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางดา้นวิชาชีพ 
(จากสถานประกอบการ) 

ชื่อสถานประกอบการ 
ระยะเวลา  

(ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที)่ 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 
 

  

 



 

 

ส่วนที ่2 ขอเสนอโครงการ 

2.1 ชื่อโครงการ .......................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ต้องการไปพัฒนาสมรรถนะวิชาชพี 

      ชื่อสถานประกอบการ ........................................................................................................................................................ 

      ที่อยู่ .................................................................................................................................................................................... 

      เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................... โทรสาร ...................................................................... 

      ประกอบธุรกิจ/กิจการเกี่ยวกับ ........................................................................................................................................... 
 
2.3 ความสอดคล้องกับความตอ้งการ/ความจ าเปน็ในการพฒันาการเรียนการสอนหลักสูตร...................................................... 
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(1) ปรับปรุงรายวิชา ...................................................................................................................................................... 

(2) พัฒนาหลักสูตร หรือสร้างหลักสูตรใหม่ .................................................................................................................. 

(3) สร้างเครือข่ายงานวจิัยร่วมกับสถานประกอบการ .................................................................................................. 

(4) สามารถน ามาสร้างนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร อย่างไร ................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
 
2.4 งบประมาณที่คาดวา่จะใช้ (ตามประกาศ ข้อ ๖.รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ) 

รายการค่าใช้จา่ย รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
๑. ค่าเดินทางหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังสถาน
ประกอบการ 

  

๒ . ค่ า เดิ น ท า ง ระ ห ว่ า ง ที่ พั ก  ไป ยั ง ส ถ า น
ประกอบการ  

  

๓. ค่าที่พัก    
๔. ค่าเบี้ยเลี้ยง   
๕. ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่มรายงานโครงการแบบสี 
(สันกาว) 

(จ านวน ๓ เล่ม x ๕๐๐ บาท) ๑,๕๐๐ 

 
 

ลงชื่อ......................................................................ผู้สมัคร 
(..................................................................................) 
วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. 2561 



 
 

หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร  
ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร จากสถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

………………………. 

กระผม/ดิฉัน  (นาย/นางสาว/นาง) ...........................................................................ขอรับรองว่า 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร จากสถาน
ประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ขอรับรองว่า                                                          . ต าแหน่ง                                     
.สังกัดสาขา                                                                   .คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                 .   

ซ่ึงเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและ
อ า ห า ร  จ า ก ส ถ า น ป ร ะก อบ ก า ร  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะม า ณ  ๒ ๕ ๖ ๑  เ กี่ ย ว กั บ                  .                                                                                                                                        
.                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                            
ณ                                                       ที่อยู่                                                                      . 
                                                                                                                                     . 
ในวันที่                                     ถึงวันที่                                          รวม           เดือน          วัน 

 ทั้งนีค้ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา                   เห็นชอบให้ผู้มีรายชื่อ
ข้างต้น สมัครเข้าร่วมโครงการ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร จาก
สถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  และหากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้รับการพิจารณาอนุมัติคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา                   ยินยอมให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ไปพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพที่เสนอ โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศ เรื่อง การ
เปิดรับสมัครบุคลากร เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร จากสถานประกอบการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

  

      ลงชื่อ ………………………………………………………..  
      (........................................................................... ) 
      หัวหน้าสาขา....................................................... 
         วันที…่..……เดือน…….…………….พ.ศ…..…..…  

 
ความคิดเห็นของรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ............................ 

 .......................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 

 
 

ลงชื่อ.............................................รองคณบดี 
(.....................................................................) 
วันที่............ เดือน........................ พ.ศ. ......... 




