
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

------------------------------ 

อนุสนธิ ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยที่ ๒๖๘๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ลงวันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพ จึงขอยกเลิกค ำสั่งฉบับนี้ และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในโครงกำรประสบควำมส ำเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ดังนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. อธิกำรบดี       ประธำนกรรมกำร 
๒. รองอธิกำรบดีทุกคน       รองประธำนกรรมกำร 
๓. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี     กรรมกำร 
๔ . คณบดีคณะครุศำสตร์      กรรมกำร 
๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
๖. คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   กรรมกำร 
๗. คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร     กรรมกำร 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร    กรรมกำร 
๙. คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร    กรรมกำร 
๑๐. คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์    กรรมกำร 
๑๑. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย     กรรมกำร 
๑๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี    กรรมกำร 
๑๓. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร  
๑๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำร 
๑๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรรมกำร 
๑๖. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ   กรรมกำร 
      วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
๑๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.สุพจน์  ทรำยแก้ว   ที่ปรึกษำ 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธนำนันต์    ประธำนกรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ   รองประธำนกรรมกำร 
๔. อำจำรย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ     กรรมกำร 
๕. อำจำรย์ ดร.ชัยวุฒิ  เทโพธิ์     กรรมกำร 
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชญำณี เชิงคีรี ไชยยะ   กรรมกำร 
๗. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์    กรรมกำร 
๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจจิมำ  มั่นทน    กรรมกำร 
๙. อำจำรย์วิศวรรธน์  พัชรวิชญ์     กรรมกำร 
๑๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณลดำ  กันต์โฉม   กรรมกำร 
๑๑. อำจำรย์ ดร.นลินอร  นุ้ยปลอด    กรรมกำร 
๑๒. อำจำรย์ลัดดำวัลย์ กงพลี     กรรมกำร 
๑๓. อำจำรย์ศิริขวัญ  บุญธรรม     กรรมกำร 
๑๔. อำจำรย์ปัทมำภรณ์ เจริญนนท์    กรรมกำร 
๑๕. อำจำรย์สุจำริณี สังข์วรรณะ     กรรมกำร 
๑๖. อำจำรย์ ดร.อมตำ อุตมะ     กรรมกำร 
๑๗. อำจำรย์ ปรียำภำ เมืองนก     กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวรัชนีกร  พลเยี่ยม     กรรมกำร 
๑๙. นำยสมหมำย   แสงศิโรรัตน์     กรรมกำร 
๒๐. นำยมำนพ  สุขสุเดช      กรรมกำร 
๒๑. อำจำรย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คำมิ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๒. นำงสำวเพ็ญศิริ  ไพจิตร     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๓. นำงสำวสุภำพร  แซ่ภู่     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๔. นำงสำววิไลลักษณ์  กำรุญวงค์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๕. นำงสำวบุญญรักษำ  อรรถพันธ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๖. นำยเมธี  ถูกแบบ      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๗. นำงสำวพัทธนันท์  มำเจริญมหัทธโน    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๘. นำยภำนุวัฒน์  ดวงภมร     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๙. นำงสำวพัชรินทร์ มิหรน     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน 
๑. จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนที่มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้น  ๆเป็นประธำน อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒. ร่ำงและจัดท ำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
๓. ด ำเนินงำนและติดตำมงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรและสอดคล้องกับแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนแม่บท อพ.สธ 
๔. สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ในพ้ืนที่โครงกำรฯ 
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๕. จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนทุก ๆ ๖ เดือน และรำยงำนประจ ำปี
งบประมำณ 

๖. แต่งตั้งคณะท ำงำนหรืออนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำน อพ.สธ.       
 

    สั่ง ณ วันที่ {BookDate} 

 

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่นโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
       อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

------------------------------ 

ตำมที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้มีค ำสั่งที่ ๒๒๖๙/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ นั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในโครงกำรประสบควำมส ำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่น
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ดังนี้ 

๑.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์  ทรำยแก้ว  ที่ปรึกษำ 
๒.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธนำนันต์   ประธำนกรรมกำร 
๓.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ  รองประธำนกรรมกำร 
๔.  อำจำรย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ   กรรมกำร 
๕.  อำจำรย์ ดร.ชัยวุฒิ  เทโพธิ์    กรรมกำร 
๖.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชญำณี เชิงคีรี ไชยยะ  กรรมกำร 
๗.  อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์   กรรมกำร 
๘.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจจิมำ  มั่นทน   กรรมกำร 
๙.  อำจำรย์วิศวรรธน์  พัชรวิชญ์    กรรมกำร 
๑๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณลดำ  กันต์โฉม  กรรมกำร 
๑๑. อำจำรย์ ดร.นลินอร  นุ้ยปลอด   กรรมกำร 
๑๒. อำจำรย์ลัดดำวัลย์ กงพลี    กรรมกำร 
๑๓. อำจำรย์ศิริขวัญ  บุญธรรม    กรรมกำร 
๑๔. อำจำรย์ปัทมำภรณ์ เจริญนนท์   กรรมกำร 
๑๕. อำจำรย์สุจำริณี สังข์วรรณะ    กรรมกำร 
๑๖. อำจำรย์ ดร.อมตำ อุตมะ    กรรมกำร 
๑๗. อำจำรย์ปรียำภำ เมืองนก    กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวรัชนีกร  พลเยี่ยม    กรรมกำร 
๑๙. นำยสมหมำย   แสงศิโรรัตน์    กรรมกำร 
๒๐. นำยมำนพ  สุขสุเดช     กรรมกำร 
๒๑. อำจำรย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คำมิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๒๒. นำงสำวเพ็ญศิริ  ไพจิตร    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๓. นำงสำวสุภำพร  แซ่ภู่    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๔. นำงสำววิไลลักษณ์  กำรุญวงศ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๒๔๗๕/๒๕๖๔
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๒๕. นำงสำวบุญญรักษำ  อรรถพันธ์   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๖. นำยเมธี  ถูกแบบ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๗. นำงสำวพัทธนันท์  มำเจริญมหัทธโน   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๘. นำยภำนุวัฒน์  ดวงภมร    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๙. นำงสำวพัชรินทร์ มิหรน    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ดังนี้ 

๑. จัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกร ซึ่งประกอบด้วยทรัพยำกรกำยภำพ ทรัพยำกร
ชีวภำพ และทรัพยำกรวัฒธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่สอดรับกับฐำนข้อมูลทรัพยำกรโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  

๒. บันทึกข้อมูลทรัพยำกรจัดเก็บในรูปแบบเอกสำรและเชื่อมโยงในระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกร
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ฯ  

๓. ปรับปรุงฐำนข้อมูลทรัพยำกรให้เป็นปัจจุบันเพ่ือบริหำรจัดกำรและวำงแผนในกำรใช้
ประโยชน์ 

๔. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย              
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