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เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนดูแลระบบสำรสนเทศ ระดับหน่วยงำน 
 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่องานของทางราชการอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ ประกอบกับมาตรา ๘๗ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่๒๕๕๑ จงึแต่งตั้งคณะท างานดูแลระบบสารสนเทศ ระดับหนว่ยงาน ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา ประธานคณะท างาน 
2. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ รองประธานคณะท างาน 
3. หัวหนา้ภาควิชา 
4. หัวหนา้ศูนย์ และผูอ้ านวยการศูนย์ 
5. เลขาการคณะเกษตรศาสตร์ 
6. หัวหนา้งาน 
ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช 
7. นางสาวฐิติมา  วงษ์วาน กรรมการ 
8. นายศักร์สฤษฏิ์  สิรนิวกิจ กรรมการ 
9. นางสาวกนกวรรณ  ค ายอดใจ กรรมการ 
10. นางสาวสิรญิา คัมภโิร กรรมการ 
ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร 
11. อาจารย์ ดร.ชาติชาย  เขียวงามดี กรรมการ 
12. นายอภิรมย์  วุฒิคณารักษ์ กรรมการ 
ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ 
13. อาจารย์ ดร.พงศกร  ศุภกิจไพศาล กรรมการ 
14. นางสาวนนท์นภัสร์  เหล็กแก้วจ ารัส กรรมการ 
15. นางสาวปิยะนุช  ยอดเพชร กรรมการ 
16. นางร าพรรณ พิชัยเงาะ กรรมการ 
ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ 
17. อาจารย์ ดร.วัชรพงศ ์ นรพัลลภ กรรมการ 
18. นางสาวพิมพร  ค าทวี กรรมการ 
ภำควิชำเกษตรที่สูงและทรัพยำกรธรรมชำติ 
19. อาจารย์ ดร.ปณิดา  กาจนีะ กรรมการ 
20. นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจติร กรรมการ 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยำกรเกษตร 
21. นายฐานิต  ศาลติกุลนุการ กรรมการ 
22. นายเทวินทร์  แก้วเมืองมูล กรรมการ 
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ศูนย์วิจัย สำธิต และฝึกอบรมกำรเกษตรแม่เหยีะ 
23. นางนันทรัตน์  ก้อนใจ กรรมการ 
24. นางสาวนาตยา  ใจปัญญา กรรมการ 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
25. นางสาวนิธิ  ไทยสันทัด กรรมการ 
26. นางสาวพิกุล  มูลนิลตา กรรมการ 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 
27. นางสาววลัยพร  มูลพุ่มสาย กรรมการ 
ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 
28. นางสาวศศริินทร์  อธิมา กรรมการ 
29. นายฐิตกิร  นิธิธนรพี กรรมการ 
งำนบริหำรทั่วไป 
30. นายธีระพงศ ์ ปัญญาตุ้ย กรรมการ 
31. นางสาวชดิชนก  สิทธิกัน กรรมการ 
32. นายเจตณวัฒน ์ ฟูตั๋น กรรมการ 
งำนกำรเงนิ กำรคลังและพัสดุ 
33. นางสาวสายฝน  วงค์สุวรรณ กรรมการ 
34. นายทินกร  ใจมา กรรมการ 
งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศกึษำ 
35. นายสมโภชน์  อริยจักร กรรมการ 
36. นายเอกรัตน์  คงยอด กรรมการ 
งำนบริหำรงำนวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
37. นายมานพ  เปี้ยพรรณ์ กรรมการ 
ห้องสมุดคณะเกษตรศำสตร์ 
38. นางอรพรรณ การคนซื่อ กรรมการ 
39. นางเกศณี  ทองเหลื่อม กรรมการ 
งำนนโยบำยและแผน และประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
40. นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ กรรมการ 
41. นางสาววิราวรรณ  ใจเงิน กรรมการ 
42. นางสาวมนสิชา  กองเพชร์วัฒนา กรรมการ 
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
43. นางสาวภูษิตา จันทิมา กรรมการ 
หน่วยประชำสัมพันธ์ 
44. นางสาวอลิษา                 ผาเมืองปัก กรรมการ  

หน่วยกำยภำพ 
45. นายกิตตชัิย  ทิพย์ทา กรรมการ 
46. นายรุ่งเรอืง ทิตย์สุรนิทร์ กรรมการ 
หน่วยสำรสนเทศ 
47. นายสุชนรักษ์  ชาตานันท์ เลขานุการ 
48. นายศักดิ์ชัย  พิรักษ์ ผูช่้วยเลขานุการ 
49. นายพีรภพ สมภมิตร ผูช่้วยเลขานุการ 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=TE0029
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=TE0135
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ให้คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ก ากับดูแลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
๒. พัฒนา ดูแล และปรับปรุงขอ้มูลบนเว็บไซต์ของคณะ ภาควิชา และหนว่ยงานใหเ้ป็นปัจจุบัน 
๓. ดูแล และติดตามระบบรับฟังขอ้เสนอแนะ และข้อรอ้งเรียน (Voice of Customer) 
๔. ให้ความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร 

ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป  

   สั่ง ณ วันที่   19   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์) 
       คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  


