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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
ที่ ๘๗/๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  ....................................................................... 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ร่วมสนองพระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยพระราชานุญาต                    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังประกาศ อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๔ แล้วนั้น  

เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  
๑. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำน ขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ประธานกรรมการ 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  แหยมคง รองประธานกรรมการ 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน  เสละคร กรรมการ 
1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  สุตพนัธ์  กรรมการ 
1.5 อาจารย์พัทธนันท์   โกธรรม กรรมการ 
1.6 อาจารย์ ดร.ต๋วน เหงียน ง๊อก กรรมการ 
1.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ  ใจผ่อง  กรรมการและเลขานุการ 
1.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.9 นายโยธิน     สระทองคื้น เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 
มีหน้ำที่ : - ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท      

- ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมที่ 1 ถึงกิจกรรมที่ 3 ที่อยู่ภายใต้กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร 

 
๒. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำน ขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรใช้ประโยชน์ 

2.1 อาจารย์ ดร.ค ารบ  สมะวรรธนะ ประธานกรรมการ 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์   รองประธานกรรมการ 
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย กรรมการ 
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พลูประเสริฐ กรรมการ 
2.5 อาจารย์จิรศิต อินทร กรรมการ 
   .../1.6 อาจารย์ 



๒ 
 

 
 

2.6 อาจารย์ธนพล กิจพจน์ กิจพจน์ กรรมการ 
2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง  กรรมการและเลขานุการ 
2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.9 นายโยธิน     สระทองคื้น เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 
มีหน้ำที่ : - ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท    

- ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมที่ 4 ถึงกิจกรรมที่ 6 ที่อยู่ภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ 
 
๓. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก 

มีหน้ำที่ : - ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมที่  7 และกิจกรรมที่ 8 ที่อยู่ภายใต้กรอบ               

การสร้างจิตส านึก 
 
๔. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนพิจำรณำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 2562 

4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั ศุภวิทิตพัฒนา ประธานกรรมการและที่ปรึกษา 
4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา รองประธานกรรมการ 
4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักกฤช ศรีละออ กรรมการ 
4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ   ธงไชย กรรมการ 
4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดา ศิริเอก กรรมการ 

4.6 อาจารย์ ดร.ค ารบ  สมะวรรธนะ กรรมการ 
4.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง  กรรมการและเลขานุการ 
4.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4.9 นายโยธิน     สระทองคื้น เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 
มีหน้ำที่ : - ด าเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตาม              

แผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 

.../- ส่งเสริม 
 

3.1 อาจารย์เพ็ญศรี    พืชพันธ์ ประธานกรรมการและที่ปรึกษา 
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดา ศิริเอก รองประธานกรรมการ 
3.3 นายเฉลิมพล   ขยันกิจ กรรมการและที่ปรึกษา 
3.4 อาจารย์กาญจนา  สุขพิทักข์ กรรมการ 
3.5 อาจารย์ปุณณดา  ทะรังศร ี กรรมการ 
3.6 อาจารย์อารยา บุญศักดิ์ กรรมการ 
3.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง  กรรมการและเลขานุการ 
3.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.9 นายโยธิน     สระทองคื้น เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 
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- ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน ๘ กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้ ๓ กรอบการด าเนินงานและ                  
๓ ฐานทรัพยากร 

- จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
- ร่างและจัดท าแผนแม่บทของหน่วยงานใหส้อดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
- ร่างและจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีใหส้อดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
- สนับสนนุกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการฯ 

                                                                        
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
                   สั่ง ณ วันที่  ๒๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

                       
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์  วงศ์วัฒนา)    

 รักษาราชการแทนอธิการบดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


