
 

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานและหนว่ยงานย่อย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 
 

ที่ปรึกษา 

งานบริหารและธุรการ 
(27 คน) 

 

งานบริการการศึกษาและพฒันานักศึกษา 
(28 คน) 

 

รองคณบด ีรองคณบด ี รองคณบด ี ผู้ช่วยคณบดี  

งานบริการวิชาการและวิจัย 

(5 คน) 

งานคลังและพัสดุ  
(5 คน) 

งานนโยบายและแผน  
(2 คน) 

ส านักงานคณบดี 
(1 คน) 

 

ศูนยค์วามเป็นเลิศ  

1. ศูนย์เกษตรอินทรีย์ 
2. ศูนย์พัฒนาด้านปศุสัตว์ 
3. ศูนย์พัฒนาไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 
4. ศูนยส์่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชด าริ 
5. ศูนย์สมุนไพร 
6. ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการตรวจวิเคราะห์  
7. ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจแปรรูปอาหาร 

 



โครงสร้างการแบ่งงานในมิติของหน่วยงานและหน่วยงานย่อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

 

ที่ปรึกษา 

 

ส านักงานคณบดี  

(1) 

 

งานบริหารและธุรการ (27) 

1. หน่วยธุรการและสารบรรณ 

2. หน่วยประสานงาน 

3. หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

4. หน่วยสื่อสารองค์กรและโสตทัศนูปกรณ์ 

5. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. หน่วยสถานีวิทยุกระจายเสียง 

7. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

8. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

9. หน่วยซ่อมบ ารุง 

10. หน่วยภูมิทัศน์ 

 

 

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา (28) 

1. หน่วยรับเข้านักศึกษา 

2. หน่วยสหกิจศึกษา 

3. หน่วยบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน 

4. หน่วยทะเบียนและประเมินผล 

5. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

6. หน่วยบัณฑิตวิทยาลัย 

7. หน่วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

8. หน่วยห้องสมุด             

9. หน่วยกิจกรรมนักศึกษา             

10. หน่วยแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน        

11. หน่วยอนามัย                

12. หน่วยกีฬาและนันทนาการ            

13. หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

14.หน่วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

15. หน่วยวินัยและพัฒนานักศึกษา 

16. หน่วยหอพัก 

 

รองคณบดี 2 รองคณบดี 1 รองคณบดี 2  
ผู้ช่วยคณบดี  

งานคลังและพัสดุ (5) 

1. หน่วยพัสดุ 

2. หน่วยการเงิน 

3. หน่วยบัญช ี

งานนโยบายและแผน (2) 

1. หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ 

2. หน่วยครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

3. หน่วยยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 

4. หน่วยบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

5. หน่วยโครงสร้างและอัตราก าลัง 

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศ  

 ศูนย์เกษตรอินทรีย์ 

 ศูนย์พัฒนาด้านปศุสัตว์ 

 ศูนย์พัฒนาไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 

 ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชด าริ 

 ศูนย์สมุนไพร 

 ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการตรวจวิเคราะห์ 

 ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจแปรรูปอาหาร 

 

 

 

งานบริการวิชาการและวิจัย (5)  

1. หน่วยบริการวิชาการ 

2. หน่วยวิจัย 

 



โครงสร้างจ านวนอัตราก าลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในมิติของการปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดี 1 

(อ.ดร.สิรยิุพา  เลิศกาญจนาพร) 

 

ที่ปรึกษา 

 

ส านักงานคณบดี 

(นางสาวจุฬาลักษณ์  เครื่องดี) 

งานบริหารและธุรการ 27 +3 คน 

(รก.นายสิทไิวกูล  ทิราวงศ์) 

งานคลังและพัสดุ 5 คน 

(รก.นางปรียฉัตร   บุนนาค) 

1. หน่วยธุรการและสารบรรณ 2 คน 
 
-นางแพรวพรรณ  ใจกาศ 
-นางบุษบง  เสนรังษี  
2. หน่วยการเจ้าหน้าท่ี  

*-นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง (มาช่วยปฏบัติงาน) 
3. หน่วยประสานงาน 1 คน (เชียงใหม่) 
-นางสาวกรองทอง  สิธิเกตุ 
4. หน่วยสื่อสารองค์กรและโสตทัศนูปกรณ ์3 คน 
-นายศตพล   กัลยา 
-ว่าท่ี ร.ต.สุรศักดิ์   ชัยวิเศษ 
-นายสุทิน   สามาทอง  
5. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 คน 
-นายศักดา  ปินตาวงค์ 
-นายวรากร  พลเสน 
-นายภาคภูมิ  บุญมาภิ  
-น.ส.รัตนา   ปัญญาเครือ (ไปช่วยงานเชียงใหม่) 
6. หน่วยสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 คน 

-นายเอกลักษณ์  เสาทิ 

-**นายสุทิน  สามาทอง (มาช่วยปฏิบัติงาน) 

7. หน่วยวิเทศสัมพันธ์  

 

8. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 6+1 คน 

-นายสิทิไวกูล  ทิราวงศ์  -นายสมเชิด  กั๋นไก้ 
-นายอุเทน  นะภิใจ   -นายวัลลภ  อัฐวงศ์         
-นายจ าเริญ  วงศ์โพธิ์        -นายจตุพล  มูลเมือง 
-นายภูวดล  ฝั้นสัญจร 
9. หน่วยซ่อมบ ารุง 6+1 คน 
-นายอดิสรณ์  สมบัติโต   
-นายนิติรัฐ  นาคประสม     
-นายมาโนชญ์  มาน้อย   
-นายวัชระ  กาศสกุล       
-นายรัฐภูมิ  กาศสกุล  
-นายอนิรุธ  กาศสกุล                 
10. หน่วยภูมิทัศน์ 5+1 คน 
-นายสิงหา  เถระ 
-นายวัชรินทร์  วงศ์เมือง    
-นายทศพล  กันยากิจ 
-นายอัมฤทธิ์  เขื่อนโพธิ์ 
-นายจักรพงศ์   ผู้วิจารย์ (ไปช่วยงานเชียงใหม่) 
-นายนิคม  เชาว์แล่น  
 
 
 

 

 

1. หน่วยพัสดุ 3 คน 

-นางปรียฉัตร  บุนนาค 

-นางสาวกนกพรรณ  ศุขรักษ์ 

2. หน่วยการเงิน 1 คน  

-นางสุพรรษา  กาศสกุล 

3. หน่วยบัญชี 2 คน 

-นางนันทนิตย์  เข่ือนเชียงสา 

-นางสาวปธสันันท์   แดงประทุม 

รองคณบดี 2 

(ผศ.ดร.อิศรา  วัฒนนภาเกษม) 

 

รองคณบดี 3 

(รศ.ดร.วีรนันท์  ไชยมณี) 

 

ผู้ช่วยคณบดี  

(ผศ.ดร.สุรพงษ์  ทองเรือง) 

) 

 

งานนโยบายและแผน 2 คน 

(รก.นางธนันธรณ์   วุฒิญาณ) 

 

1. หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ 1 คน 

- นางธนันธรณ์  วุฒิญาณ  

2. หน่วยครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

**-นางธนันธรณ์   วุฒิญาณ  

3. หน่วยยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 1 คน  

-นางสาวถิรนันท์  กิติคู้ 

4. หน่วยบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  

5. หน่วยโครงสร้างและวิเคราะห์อัตราก าลัง 

 

 

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

(อ.ดร.ศุกรี  อยู่สุข) 

 



โครงสร้างอัตราก าลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในมิติของการปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ฟาร์มสัตว์ใหญ่และแปลงหญ้า 1 คน 

-นายมรรยาท กาศวิราช 

2. ฟาร์มสุกร 2 คน 

-นายถวิล  ยานะวิน      

-นายวงศ์วริศ  วงศ์นาค 

3.ฟาร์มสัตว์ปีก 2 คน 

-นายภาสกร  อัมพรสวัสดิ์        

-นายทนง  จ๋าวรรณกาศ 

4. ฟาร์มเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 คน 

-นายสมศักดิ์  กันถาด    

-นายปรีชา  วาระยา 

 

 

 

 

-นางเพียรจิต   ทานะ 

-นายธวัช  ทานะ 

 

 

 

 

รองคณบดี 1 

(อ.ดร.สิรยิุพา  เลิศกาญจนาพร) 

 

รองคณบดี 2 

(ผศ.ดร.อิศรา  วัฒนนภาเกษม) 

 

        รองคณบดี 3 

(รศ.ดร.วีรนันท์  ไชยมณี) 

 

ผู้ช่วยคณบดี  

(ผศ.ดร.สุรพงษ์  ทองเรือง) 

) 

 

คณบดีมหาวทิยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

(อ.ดร.ศุกร ี อยู่สุข) 

 

ที่ปรกึษา 

 

งานบริการการศึกษา 21 คน 

 (นายอภิสิทธ์ิ  รัตนปภานันท์) 

1. หน่วยรับเข้านักศึกษา  2 คน 
-นายอภิสิทธิ์  รัตนปภานันท์  
-นายธนากร  แนวพิชิต 
2. หน่วยสหกิจศึกษา  คน 
-**นางสาวฉลวย จันศรี 
3. หน่วยบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน 2 คน 
-นางสาวฉลวย  จันศรี 
-นางเหมสุดา   แก้วกอง 
4. หน่วยทะเบียนและประเมินผล 1 คน 
-นางวาสนา  วรรณค า 
5. หน่วยประกันคุณภาพ 1 คน 
-นางวิจิตรา  กระต่ายทอง 
6. หน่วยบัณฑิตวิทยาลัย 
 
7. หน่วยห้องสมุด 1 คน 
-**นางกาญจนา  โกะสูงเนิน (ไปช่วยงานเชียงใหม่) 
8. หน่วยโรงงานน าร่อง 3 คน 
-นายอนุกูล  จันทร์แก้ว 
-นางสุรัลชนา  มะโนเนือง 
-นางสาวบังอร  ปินนะ 
 

 

9. หน่วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 คน 
-นายปิยะบุตร  โพธิคามบ ารุง 
-นางสาวอังคณา  ชมภูมิ่ง 
-นายธวัชชัย  ชัยธวัชวิถี 
-นายวราวุธ  อัฐวงศ์ 
-นายบัญชา  เชาว์แล่น 
10. หน่วยกิจกรรมนักศึกษา 1 คน 
-นายภิญโญ  ผลงาม   
11. หน่วยแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน 1 คน 
-นางสุธิดา  นะภิใจ    
12. หน่วยอนามัย 1 คน  
-**นางสาวธนันท์ฐิตา  สะปู (ไปช่วยงานเชียงใหม่)       
13. หน่วยกีฬาและนันทนาการ 1 คน 
-ว่าท่ี ร.ท.พีระสันต์  กระต่ายทอง        
14. หน่วยหอพัก 1 คน 
 -นางอุทุมพร  แสงสร้อย 
15.หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
-**ภิญโญ  ผลงาม 
16.หน่วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
17. หน่วยวินัยและพัฒนานักศึกษา 1 คน 
-นายณัฎฐวุฒิ  ทรวงแก้ว 
-**ว่าท่ี ร.ท.พีระสันต์  กระต่ายทอง (มาช่วยปฏิบัติงาน) 
18.ฟาร์มเกษตรป่าไม้ 1 คน 
-นายเปรมชัย   สุทธคุณ 
 
 

งานบริการวิชาการและวิจัย 5 คน 

(รก.นางสาวขนิษฐา  เกตุสุวรรณ์) 

1. หน่วยบริการวิชาการ 

-นางศิรภัสสร  กันถาด 

-นายกิติพงษ์   วุฒิญาณ 

2. หน่วยวิจัย 

-นางสาวสรัญญา  โชติรัตน์ 

-นางสาวขนิษฐา  เกตุสุวรรณ์ 

-นางอัญชลี  ปินตาวงค์ 

-นายชูเกียรติ  นะภิใจ 

 

 

 

 

2.ศูนย์เกษตรอินทรีย์  

(หน.ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน) 

3. ศูนย์พัฒนาไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 

(หน.ผศ.ดร.ธนากร  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ) 

4.ศูนย์สมนุไพร 

(หน.ผศ.ดร.ประดุง  สวนพุฒ) 

1.ศูนย์พัฒนาด้านปศุสัตว์ 7+1 คน 

(หน.อ.ดร.พิชิตร์  วรรณค า) 

5.ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนนุโครงการ

พระราชด าริ  

(หน.นายกิติพงษ์  วุฒิญาณ) 

ส านักงานคณบด ี

(นางสาวจุฬาลักษณ ์ เครื่องดี) 

 

6. ศูนย์บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์

และการตรวจวิเคราะห์ 

(หน.ผศ.ดร.กมลพร  ปานง่อม) 

7. ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนา

ธุรกิจแปรรูปอาหาร 

(หน.ผศ.ดร.อิศรา  วัฒนนภาเกษม) 


