
 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ที ่๑๔๗๕/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำน โครงกำรอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร) 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
โดยด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ภายใต้ ๘ 
กิจกรรม เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ด าเนินงานตามแนวพระราชด าริฯ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้ 

๑.  คณะอนุกรรมกำรบริหำรโครงกำร    
 ๑.๑ คณะท ำงำนตำมกรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร 

๑.๑.๑ อาจารย์วชิราภรณ์  ฟูนัน    ประธานกรรมการ 
๑.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร  ยวงเงิน   กรรมการ 
๑.๑.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ  ศริิงาม    กรรมการ 
๑.๑.4 อาจารย์จักรพงษ์  หรั่งเจริญ   กรรมการ 
๑.๑.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  นิลสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑.6 นางสาวชิดเชื้อ  แก้วปัญญา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๑.๒ คณะท ำงำนตำมกรอบกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 
   ๑.๒.๑ รองศาสตราจารย์โองการ  วณิชาชีวะ  ประธานกรรมการ 
   ๑.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  ข าม ี   กรรมการ 
   ๑.๒.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกร  รัตนธรรมมา  กรรมการ 
   ๑.๒.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ไม้สนธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๒.5 นางสาวเวียงศิริ  แซ่อึง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 ๑.๓ คณะท ำงำนตำมกรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรกัษ์ทรัพยำกร 
   ๑.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  สุทธิธารธวัช  ประธานกรรมการ 
   ๑.๓.๒ อาจารย์วฤชา  ประจงศักดิ์   กรรมการ 
   ๑.๓.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสิน  สุภวาลย ์  กรรมการ 
   ๑.๓.4  อาจารย์รัศมี  แสงศิริมงคลยิ่ง    กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๓.5 นางสาวอารีย์ รอดด ารงค์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  



๒ 
  
 หน้ำที ่คณะท างานฯ หมายเลข ๑.๑ - ๑.๓ มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่โครงการฯ 
   ๒. ประชุมและจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินกิจกรรมทุกไตรมาส 
   ๓. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและสรุปรายงานประจ าปี 
   
 ๑.๔ คณะท ำงำนประสำนงำน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร 
   ๑.๔.๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
   ๑.๔.๒ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
   ๑.๔.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  จารุพิณทุโสภณ กรรมการ 
   ๑.๔.4 รองศาสตราจารย์โองการ  วณิชาชีวะ  กรรมการ 
   ๑.๔.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  สุทธิธารธวัช  กรรมการ 
    ๑.๔.6 อาจารย์วชิราภรณ์  ฟูนัน    กรรมการ 
   ๑.๔.7 อาจารย์รัศมี  แสงศิริมงคลยิ่ง   กรรมการ 
   ๑.๔.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดา  มัทธุรศ   กรรมการและเลขานุการ 

   ๑.๔.9 นางศรีทวน  ค าวัตร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   1.4.10 นายจักรพันธ์  ก้อนมณี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 หน้ำที่  ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร 
      ๒. ก ากับและประสานงานกับคณะท างานภายใต้ ๓ กรอบการด าเนินงาน 
      ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
      ๔. พิจารณาโครงการในแต่ละกรอบการด าเนินงาน 
 
 ๒. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
 ๒.๑   รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล)  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกร  รัตนธรรมมา   กรรมการ 

๒.๔   ผูช้่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ  ศิริงาม   กรรมการ 
2.๕ อาจารย์จักรพงษ์  หรั่งเจริญ    กรรมการ 
๒.๖   ผูช้่วยศาสตราจารย์ณัฐพร  ยวงเงิน   กรรมการ 
๒.๗   ผูช้่วยศาสตราจารย์อัญชลี  นิลสวุรรณ   กรรมการ 
๒.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรุดา  นิติวรการ   กรรมการ 
๒.๙ อาจารย์โสรฌา  เครือเมฆ    กรรมการ 
๒.๑๐ อาจารย์วชิราภรณ์  ฟูนัน    กรรมการ 
๒.๑๑ ผูช้่วยศาตราจารย์ศิริวัฒน์  สุนทโรทก   กรรมการ 
๒.๑๒ อาจารย์เปมิกา  ข าวีระ     กรรมการ 
๒.๑๓ อาจารย์ยุทธพล สาเอี่ยม     กรรมการ 
๒.๑๔ ผูช้่วยศาสตราจารย์ธงชัย  ข ามี    กรรมการ 
๒.๑๕ ผูช้่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ไม้สนธิ์            กรรมการ 
๒.๑๖ รองศาสตราจารย์สุนี  โชติดิลก    กรรมการ 
๒.๑๗ อาจารย์บุญชัย  อารีเอื้อ     กรรมการ 



๓ 
 

๒.๑๘ อาจารย์วฤชา  ประจงศักดิ์     กรรมการ 
๒.๑๙ ผูช้่วยศาสตราจารย์พรสิน  สุภวาลย ์   กรรมการ 
๒.๒๐ อาจารย์รัศมี  แสงศิริมงคลยิ่ง    กรรมการ 
๒.๒๑ รองศาสตราจารย์โองการ  วณิชาชีวะ   กรรมการ 
๒.๒๒ ผูช้่วยศาสตราจารย์สมคิด  สุทธิธารธวัช   กรรมการ 
๒.๒๓ ผูช้่วยศาสตราจารย์ลดา  มัทธุรศ    กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๔ นางศรีทวน  ค าวัตร     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒๕ นางสาวชิดเชื้อ  แก้วปญัญา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒๖ นางสาวฐวมลวรรณ  หนิกล้า    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒๗ นายจักรพันธ์  ก้อนมณี     ผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้ำที ่ ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ.) 

๓. คณะอนุกรรมกำรประเมินโครงกำร 
    ๓.๑ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล)  ประธานกรรมการ 
    ๓.๒ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    รองประธานกรรมการ 
 ๓.3 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
 ๓.4 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
    ๓.5 ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
 ๓.6 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
    ๓.7 รองศาสตราจารย์โองการ  วณิชาชีวะ   กรรมการ 
    ๓.8 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมคิด  สุทธิธารธวัช   กรรมการ 
    ๓.9 อาจารย์รัศมี  แสงศิริมงคลยิ่ง    กรรมการ 
    ๓.10 อาจารย์วชิราภรณ์  ฟูนัน     กรรมการ  
 ๓.11 รองศาสตราจารย์ณัฐนันท์  วิริยะวิทย์   กรรมการ 
 ๓.๑2 ผูช้่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  ข าคง    กรรมการ 
    ๓.๑3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ลดา  มัทธุรศ    กรรมการและเลขานุการ 
    ๓.๑4 นางสาวกาญฒิมาภรณ์  ชินบดี    ผู้ช่วยเลขานุการ  
    ๓.๑5 นางศรีทวน  ค าวัตร     ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๓.๑6 นายจักรพันธ์  ก้อนมณี       ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

หน้ำที ่ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานโครงการและพิจารณาความถูกต้องโครงการตามหลักวิชาการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 

              (รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร) 
                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 


