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-ร่าง- 
 

คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน 
1.1 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย)   ประธานกรรมการ 
1.2 คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร     รองประธานกรรมการ 
1.3 ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขตต์  สกุลทอง)   กรรมการ 
1.4 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ      กรรมการ 
1.5 คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  กรรมการ 
1.6 คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
1.7 คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร   กรรมการ 
1.8 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  กรรมการ 
1.9 ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   กรรมการ 

1.10 ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร   กรรมการ 
 (สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ) 
1.11 ผู้อำนวยการกองแผนงาน      กรรมการ 
1.12 ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
1.13 ผู้อำนวยการกองกลาง      กรรมการ 
1.14 ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
1.15 ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
1.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา  วิชรัตน์    กรรมการ 
1.17 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ศิริบูรณ์     กรรมการ 
1.18 รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร    กรรมการ 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและวิจัย       
1.19 รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร    กรรมการ 

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
1.20 รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายกิจการพิเศษ  กรรมการ 
1.21 ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร     กรรมการ 

(อาจารย์จักรพงษ์  ไชยวงศ์)  
1.22 ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์  พรหมวงศ์)  
1.23 รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร    กรรมการและเลขานุการ 
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  
1.24 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.25 หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.26 นางหทัยรัตน์    ชววัฑรัตน์ชัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.27 นางสาวกมลลักษณ์   มณีเกี๋ยง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 


