
 

 

 

 
 

ค ำสั่งคณะผลิตกรรมกำรเกษตร 

ที ่ 017  /2564 

เรื่อง  ยกเลิกค ำสั่งและแตง่ตั้งคณะท ำงำนกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  
 

 

 ตำมค ำสั่งคณะผลิตกรรมกำรเกษตร  ที่  058/2560  ลงวันที่  8  พฤศจกิำยน  2560  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนภำยในคณะผลิตกรรมกำรเกษตร  เพื่อเป็นกำรติดตำมกำรท ำงำน  

กำรก ำกับดูแลงำน  กำรแก้ไขปัญหำ  กำรก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน  รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำร

ระบบงำนภำยในคณะผลิตกรรมกำรเกษตร  นัน้ 
 

 เพื่ อ ให้กำรบริหำรจัดกำร และกำรสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอน   ภำยใน 

คณะผลิตกรรมกำรเกษตร  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  42   

วรรค 1  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยแม่โจ้  พ.ศ.  ๒๕60  จึงขอยกเลิกค ำสั่งคณะผลิตกรรม-

กำรเกษตรที่  058/2560  ลงวันที่  8  พฤศจิกำยน  2560  และขอแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรบริหำร

จัดกำรและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  ดังตอ่ไปนี ้
 

1. คณะท ำงำนด้ำนบริหำรจัดกำร (สนับสนุนบริหำรและธุรกำร) 

1.1 คณบดีคณะผลติกรรมกำรเกษตร ประธำนกรรมกำร 

1.2 รองคณบดีฝำ่ยวำงแผนและประกันคุณภำพ รองประธำนกรรมกำร 

1.3 รองคณบดีฝำ่ยวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์ กรรมกำร 

1.4 รองคณบดีฝำ่ยวิจัยและบริกำรวิชำกำร กรรมกำร 

1.5 รองคณบดีฝำ่ยกิจกำรพิเศษ กรรมกำร 

1.6 ผูช่้วยคณบดี (อำจำรย์จักรพงษ์  ไชยวงศ์) กรรมกำร 

1.7 ผูช่้วยคณบดี (อำจำรย์ ดร.วงค์พันธ์  พรหมวงศ)์ กรรมกำร 

1.8 ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะผลิตกรรมกำรเกษตร กรรมกำร 

1.9 หัวหนำ้งำนบริกำรกำรศึกษำและกิจกำรนักศกึษำ กรรมกำร 

1.10 หัวหนำ้งำนนโยบำย แผนและประกันคุณภำพ กรรมกำร 

1.11 หัวหนำ้งำนคลังและพัสดุ กรรมกำร 

1.12 หัวหนำ้งำนบริกำรวิชำกำรและวิจัย กรรมกำร 

1.13 หัวหนำ้ฝำ่ยกิจกำรพิเศษ   กรรมกำร 
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1.14 นำงพิกุล   นิลวำส กรรมกำร 

1.15 นำงลัดดำวัลย์   ระดม กรรมกำร 

1.16 นำงสำวศรวีรรณ     ดอนวิเศษ กรรมกำร 

1.17 นำงภัชรำภรณ์   จันตะ๊ กรรมกำร 

1.18 นำงสำวสุภำภรณ์    สิรกิรม กรรมกำร 

1.19 นำงสำวกำญจนำ    ภักดิ์สันตพิงศ ์ กรรมกำร 

1.20 นำงสำวสุจิรำ      ทิวจริกุล กรรมกำร 

1.21 นำงสำวสุลำวัลย์     อำทิตย์ กรรมกำร 

1.22 นำยกิตตชัิย      เกตุจิ๋ว กรรมกำร 

1.23 นำงกชนก        รำชเมืองมูล กรรมกำร 

1.24 นำงสำวชรนิทร์ทิพย์       โกฎแิก้ว กรรมกำร 

1.25 นำงสำวกรวิกำ       บุญมำวรรณ ์ กรรมกำร 

1.26 หัวหนำ้งำนบริหำรและธุรกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.27 นำงหทัยรัตน์      ชววัฑรัตน์ชัย ผูช่้วยเลขำนุกำร 

1.28 นำงสำวกมลลักษณ์  มณีเกี๋ยง          ผูช่้วยเลขำนุกำร  
 

ท ำหนำ้ที่   

1. ติดตำม  ก ำกับดูแลกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำย  งำนยุทธศำสตร์ของคณะและ

หลักสูตร  และงำนประจ ำ 

2. รับฟังปัญหำ  ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในกำรท ำงำน  ตลอดจนแนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำ 

3. ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ  และกำรประเมินผลกำรท ำงำน 
 

2. คณะท ำงำนด้ำนสนับสนุนวิชำกำรกำรเรยีนกำรสอน   

2.1 คณบดีคณะผลติกรรมกำรเกษตร ประธำนกรรมกำร 

2.2 รองคณบดีฝำ่ยวำงแผนและประกันคุณภำพ รองประธำนกรรมกำร 

2.3 รองคณบดีฝำ่ยวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์ กรรมกำร 

2.4 รองคณบดีฝำ่ยวิจัยและบริกำรวิชำกำร กรรมกำร 

2.5 รองคณบดีฝำ่ยกิจกำรพิเศษ กรรมกำร 

2.6 ผูช่้วยคณบดี (อำจำรย์จักรพงษ์  ไชยวงศ์) กรรมกำร 

2.7 ผูช่้วยคณบดี (อำจำรย์ ดร.วงค์พันธ์  พรหมวงศ)์ กรรมกำร 

2.8 ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะผลิตกรรมกำรเกษตร กรรมกำร 

2.9 นำยปรีชำ รัตนัง กรรมกำร 

2.10 นำยสันต์ชัย มุกดำ กรรมกำร 
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