
 
 
 
 
 

 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ที่  0721 /2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) 

----------------------------------------------------------- 
 
 เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 ถึง  
30 กันยายน 2569) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จึงแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 ถึง  
30 กันยายน 2569) ซึ่งประกอบด้วย 

1. คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ 
 1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    ประธานคณะทำงาน 
 1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ   รองประธานคณะทำงาน  
 1.3 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     คณะทำงาน  
 1.4 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     คณะทำงาน  
 1.5 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ  คณะทำงาน  
 1.6 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    คณะทำงาน 
 1.7 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร     คณะทำงาน 
 1.8 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์   คณะทำงาน 
 1.9 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย     คณะทำงาน 
 1.10 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    คณะทำงาน 
 1.11 คณบดีคณะครุศาสตร์     คณะทำงาน 
 1.12 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะทำงาน 
 1.13 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะทำงาน 
 1.14 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        คณะทำงาน 
 1.15 ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป    คณะทำงาน 
 1.16 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คณะทำงาน 
 1.17 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงาน 
 1.18 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    คณะทำงาน 
 1.19 ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   คณะทำงาน 

1.20 ผู้อำนวยการกอง... 
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 1.20 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน    คณะทำงาน 
 1.21 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา    คณะทำงาน 
 1.22 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  คณะทำงาน 
 1.23 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    คณะทำงานและเลขานุการ  
 1.24 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที ่ ให้คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีหน้าที่เสนอความเห็นชอบประกอบการพิจารณาบริหารงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 ถึง  
30 กันยายน 2569) เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
2. คณะทำงานฝ่ายดำเนินงาน 
 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา   ประธานคณะทำงาน 
 2.2 ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย     รองประธานคณะทำงาน 
 2.3 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุปราณี สิทธิพรหม   คณะทำงาน 
 2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรกมล ระหาญนอก   คณะทำงาน 
 2.5 ผู้ช่วยศาตราจารย์อิศรารัตน์ มาขันพันธ์   คณะทำงาน 
 2.6 ผู้ช่วยศาตราจารย์ปิยะนุช เหลืองาม    คณะทำงาน 
 2.7 ผู้ช่วยศาตราจารย์ภควดี ศิริหล้า    คณะทำงาน 
 2.8 ผู้ช่วยศาตราจารย์เปรมชัย มูลหล้า    คณะทำงาน 
 2.9 ดร.วิไลลักษณ์ สุดวิไล     คณะทำงาน 
 2.10 ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์     คณะทำงาน 
 2.11 ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล      คณะทำงาน 
 2.12 ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล    คณะทำงาน 
 2.13 นางสาวปฐมาวดี คำทอง               คณะทำงาน 
 2.14 นายชวลิต ยศสุนทร     คณะทำงาน 
 2.15 นายมนตรี คำวัน      คณะทำงาน 
 2.16 นายดุลชาติ ศิริวัลลภ            คณะทำงาน 
 2.17 นางวิลัยพร ยาขามป้อม     คณะทำงาน 
 2.18 นางสุพัตรา จันทร์รอด     คณะทำงาน 
 2.19 นางสาวปราณี พลดาหาญ     คณะทำงาน  
 2.20 นายปริญญา จิตรโคตร     คณะทำงาน 
 2.21 นางสาวจิตรานนท์ วรรณพงศ์    คณะทำงาน 
 2.22 นายธนพงษ์ สุนทราวิรัตน์     คณะทำงาน 
 2.23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร   คณะทำงานและเลขานุการ  
 2.24 นางสาวกมลศรี ราชวงษา     คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่ 1. วางแผนและ/หรือ.... 
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หน้าที ่ 1. วางแผนและ/หรือพิจารณาร่างแผนแม่บท โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปีในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 
ถึง 30 กันยายน 2569) 
 2. จัดประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 3. ดำเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 
ถึง 30 กันยายน 2569) 
 4. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) และนำไปสู่การใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ 
 5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่การดำเนินงานโครงการ 
 6. อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ทั้งนี้  ให้คณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 


