
 
 
 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ที ่๐๔๙ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 เ พ่ือให้การด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประสบความส าเร็จ                 
เป็นประโยชน์โดยแท้ จึงแต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้ เป็นคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.  นายวิบูล  เป็นสุข    ประธานคณะท างาน 
๒.  นายอภิรักษ์  ลอยแก้ว   ที่ปรึกษา 
๓.  นางสาวชิตาภา  โสมศรีแพง   การเงิน 
๔.  นายวิวรรธน์  แก่นสา    เลขานุการ 
๕.  นางรุ่งฤดี  ศรีส าอาง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  หน้าที ่   
   ๑.  ด าเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๒. ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการ 
   ๓. ก ากับติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 ๒. คณะท างานกิจกรรมฝึกอบรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการ 
  เรียนรู้ทรัพยากรไทยและการน าไปใช้ประโยชน์ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรฉัตร  เทียมดาว  คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิศรา  อินทโสตถิ  คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวภัทร  นวกะคาม  คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 ๓. คณะท างานกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน ์ แสงภักดี  คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สไว  มัฐผา   คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาวรรณ  ลาภบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ 
๔. นางสาววรรณวิภา  ไชยสงคราม  คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 ๔. คณะท างานกิจกรรมศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งจันทน์  มะลิซ้อน  คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  กุลสันติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. นางสาวพานทอง  กุลสันติวงศ์   คณะวิทยาศาสตร์ 
๔. นางสาวศกุนตลา  ศิริอุดม   คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
 



- ๒ - 
 

  ๔.๑ คณะท างานกิจกรรมย่อยการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ใบเสมาโบราณ  
๑. รองศาสตราจารย์ชวลิต  อธิปัตยกุล  ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  ทะกอง  ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวดี  ณ หนองคาย  ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยระดา  ภูมี  ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิตย์  เหมนิล  ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
๖. นางสาวกุลจิต  เส็งนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๗. นายมงคล  ทะกอง  ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
๘. นายธัชวรรธน ์ หนูแก้ว  ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
๙. นายพงษ์ศักดิ์  อัครวัฒนากุล  ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

๑๐. นายฐากูร  สรวงศ์สิริ  ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
๑๑. นายทิพยเนตร  จันทกรณ์  ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
๑๒. นายณัฐวัชร  เดชมาลา  ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
๑๓. นายวราวุฒิ  ทิวะสิงห์  ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

 

  ๔.๒  คณะกรรมการกิจกรรมย่อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าปกปัก   
     ศูนย์การศึกษาสามพร้าว 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์  ไชยศรี  คณะวิทยาศาสตร์ 
๒. นางสาวสรญา  แสนมาโนช  คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. นางสาวภัทรานิษฐ์   ค าแผ่นจิรโรจน ์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
๔. นางสาวกัญจนภรณ์  ธงทอง  คณะพยาบาลศาสตร์ 
๕. นางสาวปภาภัสร์  ธรีะพัฒนวงศ์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
๖. นางสาวพัตต์วราภรณ์ อุดรสรรพ์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
๗. นายน าพล  แปนเมือง  คณะพยาบาลศาสตร์ 
๘. นางสาวอรณิชา  ครองยุติ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
๙. นางสาวสุภัสสร  วันสุทะ  คณะพยาบาลศาสตร์ 

๑๐. นางสาวนันทิกานต์  พิลาวัลย์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๑. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนชมภู  คณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๒. นางสาวศิรินทิพย์  พรมเสนสา  คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 ๕. คณะท างานกิจกรรมท าเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว  
  ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิพร  พันธุระ  คณะเทคโนโลยี 
  ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภูษณพาส  สมนิล  คณะวิทยาศาสตร์ 

๓.  นายวินัย  มีแสง    คณะวิทยาศาสตร์ 
๔.  นายฤทธิรงค์  อัญจะนะ   คณะวิทยาศาสตร์ 
 

 ๖. คณะท างานกิจกรรมส ารวจ ท ารหัสต้นไม้ ท ารหัสพิกัด ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว  
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธวัชชยั  จ ารัสแสง  คณะวิทยาศาสตร์ 

  ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอราวัณ  เบ้าทอง  คณะวิทยาศาสตร์ 
๓.  นายชาคริต  วังคะออม   คณะวิทยาศาสตร์ 
๔.  นายกฤษฎา  นามบุญเรือง   คณะวิทยาศาสตร์ 

  ๕.  นางดารินทร์  ล้วนวิเศษ   คณะวิทยาศาสตร์ 



- ๓ - 
 

 ๗. คณะท างานกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่ได้จากการส ารวจเก็บรวบรวม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกศักดิ์  เฮงสุโข  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 
๒. นางสาวปิ่นทอง  นันทะลาด   ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 
๓. นางวัลยา  มงคลสวัสดิ์   คณะวิทยาศาสตร์ 
๔. นายทัศนัย  ปัญจันทร์สิงห์   คณะวิทยาศาสตร์ 
๕. นางสาวพาริณี  โลมาอินทร์   ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 

 

 ๘. คณะท างานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
  ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพศาล  ดาแร่  คณะครุศาสตร์ 
 

  หน้าที ่  
  ๑.  ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเสร็จตามก าหนดเวลา 

 ๒.  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ในพ้ืนที่โครงการฯ 
 ๓.  จัดท ารายงานสรุปและประเมินผลฉบับสมบูรณ์หลังเสร็จสิ้นปีงบประมาณ 

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา  ธัญสุนทรสกุล) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดี 


