แผนภูมกิ ารบริหารภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตามทีป่ ระชุ มคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 10/2560 เมือ่ วันที่ 20 ธ.ค 2560 และครั้งที่ 3/2561 เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2561)
ที่ปรึ กษาคณบดีดา้ นบริ หารและประกันคุณภาพ
ที่ปรึ กษาคณบดีดา้ นบริ การวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณบดี

คณะกรรมการประจาคณะฯ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ
ประจาคณะฯ

สานักงานคณะ
งานบริ หารและธุรการ*

หลักสู ตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ****
หลักสู ตร วท.ม. (พืชศาสตร์)
หลักสู ตร วท.ม. (กีฏวิทยา)
หลักสู ตร วท.ม. (โรคพืชวิทยา)
หลักสู ตร วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน)
หลักสู ตร วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
หลักสู ตร วท.ม. (การผลิต เทคโนโลยี และการจัดการ
ยางธรรมชาติ) หลักสู ตรนานาชาติ
หลักสู ตร ปร.ด. (พืชศาสตร์)
หลักสู ตร ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)

สานักงานคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสั มพันธ์ และบัณฑิตศึกษา

สานักงานคณะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
งานบริ การการศึกษา*

หน่วยสารบรรณ*
หน่วยการเจ้าหน้าที*่
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ*
งานคลังและพัสดุ *

สานักงานคณะ

งานบริ การการศึกษา*

งานวิเทศสัมพันธ์ **

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา * (ป.ตรี )

งานบริ การการศึกษา*

หน่วยคลัง*
หน่วยพัสดุ*

หน่วยทะเบียนและประเมิน
ผลการศึกษา * (บัณฑิตศึกษา)

งานนโยบายและแผน*
สถานีวจิ ยั พืชศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสั ตว์และการจัดการ *****

งานประกันคุณภาพ**

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

หลักสู ตร วท.ม. (สัตวศาสตร์ )

สถานีปฏิบตั ิการสัตวศาสตร์นาทวี
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ฝ่ ายวิจัยและบริการ
กลุ่มงานพัฒนาและองค์ กรอาชีพสั มพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรม
ฝ่ ายวิจัยและบริการ
กลุ่มงานวิจยั และนวัตกรรม

งานบริ หารธุรการและประสานงาน
หน่วยกิจการนักศึกษา*
- พัฒนานักศึกษา
- สวัสดิการนักศึกษาและ
วินยั นักศึกษา
- ศิษย์เก่าสัมพันธ์
(Alumni Center)
- ศูนย์ส่งเสริ มการ
ประกอบอาชีพ
(Career Center)***

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ศูนย์วจิ ยั พืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน
ศูนย์วจิ ยั ระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม

ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรู พืชโดยชีวนิ ทรี ยแ์ ห่งชาติ ภาคใต้
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการผลิตปาล์มน้ ามัน

หลักสู ตร วท.บ. (วาริ ชศาสตร์ )
หลักสู ตร วท.ม. (วาริ ชศาสตร์ )
หลักสู ตร ปร.ด. (วาริ ชศาสตร์ )

ศูนย์วจิ ยั สุ ขภาพสัตว์น้ า กิจการ ศุภมาตย์

งานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

ฝ่ ายวิจัยและบริการ
กลุ่มงานพัฒนาและองค์ กรอาชีพสั มพันธ์
(Development and Professional Relations)
งานสนับสนุนวิจยั และบ่มเพาะวิชาชีพ

หน่วยบริ หารธุ รการ
ศูนย์ปฏิบตั ิการวิเคราะห์กลาง
หน่วยพัฒนาคุณวุฒิวชิ าชีพและบ่มเพาะอาชีพเกษตร***
หน่วยเรื อนกระจกทดลอง
คลินิกเทคโนโลยีเกษตร

สถานวิจยั พืชกรรมปาล์มน้ ามัน ระยะที่ 2

งานสถานีวจิ ยั

สถานวิจยั ความเป็ นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยบริ หารธุ รการ
สถานีวจิ ยั เทพา
สถานีวจิ ยั คลองหอยโข่ง
สถานีวจิ ยั ท่าเชียด
หน่วยฝึ กงานภาคสนาม

สานักงานคณะ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ **

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ ายทอดเทคโนโลยี

สาขาความเป็ นเลิศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยัง่ ยืน

หน่วยบริ หารธุ รการ
ตลาดนัดเกษตรและร้านอาหาร
ตลาดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
ตลาดผลิตภัณฑ์เกษตร
งานเกษตรภาคใต้
การจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

* เป็ นหน่วยงานที่ถูกต้องตามที่ ก.ม.อนุมตั ิ (รับรองตามมาตราที่ 96 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ. ม.อ. 2559)
** เป็ นหน่วยงานที่ต้งั ขึ้นภายในคณะฯ
*** ให้มีการทางานที่เชื่อมโยงกันระหว่างศูนย์ส่งเสริ มการประกอบอาชีพ (Career Center) กับหน่วยพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพและบ่มเพาะอาชีพเกษตร
**** หลักสู ตร วทบ. (เกษตรศาสตร์ ) มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาพืชศาสตร์ สาขาการจัดการศัตรู พืช สาขาพัฒนาการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์
***** สาขานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ รับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอน การผลิตบัณฑิต หลักสู ตร วทบ. (เกษตรศาสตร์ ) สาขาสัตวศาสตร์ ด้วย

แผนภูมิแบ่งส่วนและบริ หาร(28มี.ค.61)web

