
 

 

 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ ๗๙๖/๒๕๕๗ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

……………………………. 

อนุสนธิค ำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำ ที่ ๑๔๗๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๕๕        

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ แต่เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงคณะท ำงำน

โครงกำรดังกล่ำว นั้น 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ

มำกยิ่งขึ้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๓  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ.๒๕๕๓  

จึงให้ยกเลิกค ำสั่งแต่งตั้งมหำวิทยำลัยพะเยำ ที่ ๑๔๗๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๕๕ และ

แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำร ีมหำวิทยำลัยพะเยำ ขึน้ใหม่ ดังนี ้
 

ที่ปรึกษำ 

๑. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 

๒. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพ  

๓. ศำสตรำจำรย์เกียรตคิุณ ดร.ไมตรี  สุทธจติต์ 

๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

๕. ดร.ปิยรัษฎ์  เจริญทรัพย์ 
 

คณะท ำงำนกลั่นกรองข้อเสนอกำรวิจัย โครงกำร อพ.สธ.มพ. 

๑. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนำธร ประธำนคณะท ำงำน 

๒. ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจติต์ คณะท ำงำน 

๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ คณะท ำงำน 

http://www.up.ac.th/symbol.php


๔. ดร.ปิยรัษฎ์  เจริญทรัพย์   คณะท ำงำน 

๕. นำยช ำนำญ  แสงแก้ว   คณะท ำงำน 

๖. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

๗. นำงสำวศิริลักษณ์  พิมมะสำร  ผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่ 

  พิจารณากลัน่กรองโครงการท่ีด าเนินการภายใต้โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีท่ีห้า ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของโครงการ และมีผล
การด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 

 

คณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำรฯิ 

๑. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล   ประธำนคณะกรรมกำร 

๒. นำยช ำนำญ  แสงแก้ว   รองประธำนคณะกรรมกำร 

๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ   คณะกรรมกำร 

๔. ดร.เนติ  เงนิแพทย์    คณะกรรมกำร 

๕. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก   คณะกรรมกำร 

๖. ดร.ดุจฤดี  ปำนพรหมมนิทร์   คณะกรรมกำร 

๗. ดร.วำสนำ  พิทักษ์พล   คณะกรรมกำร 

๘. ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล   คณะกรรมกำร 

๙. อำจำรย์ สิรวิัฒน์  บุญชัยศรี  คณะกรรมกำร 

๑๐. ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว   คณะกรรมกำร 

๑๑. ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย   คณะกรรมกำร 

๑๒. นำยนคเรศ  ชัยแก้ว    คณะกรรมกำร 

๑๓. นำยปณิธำน  ประมูล   คณะกรรมกำร 

๑๔. นำงสำวศิริลักษณ์  พิมมะสำร  คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๕. นำงสำวอรพรรณ  พรหมธนพันธ์  คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ 

๑. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ มหำวิทยำลัยพะเยำ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุ

วัตถุประสงค์ 



๒. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก  

พระรำชด ำริฯ ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯมหำวิทยำลัยพะเยำ อย่ำงนอ้ยปีละ ๒ ครั้ง 

๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัย หรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร

อนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ มหำวิทยำลัยพะเยำ มอบหมำย 

 

คณะท ำงำนวิจัยภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ 

๑. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล   ประธำนกรรมกำร 

๒. ผูช่้วยศำสตรจำรย์ ดร.ภพเก้ำ  พุทธรักษ์ กรรมกำร 

๓. ผูช่้วยศำสตรจำรย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศริิ  กรรมกำร 

๔. ผูช่้วยศำสตรจำรย์ ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค  กรรมกำร 

๕. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ    กรรมกำร 

๖. ดร.กัลยำ  จ ำปำทอง   กรรมกำร 

๗. ดร.ดุจฤดี  ปำนพรหมมนิทร์   กรรมกำร 

๘. ดร.ธิดำ  ไชยวังศรี    กรรมกำร 

๙. ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย   กรรมกำร 

๑๐. ดร.เนติ เงินแพทย์    กรรมกำร 

๑๑. ดร.บุญร่วม  คิดค้ำ    กรรมกำร 

๑๒. ดร.รวิสรำ  รื่นไวย์    กรรมกำร 

๑๓. ดร.วำสนำ  พิทักษ์พล   กรรมกำร 

๑๔. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก   กรรมกำร 

๑๕. ดร.ศริิลักษณ์  สันพำ   กรรมกำร 

๑๖. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์   กรรมกำร 

๑๗. ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล   กรรมกำร 

๑๘. ดร.สุภำพร  ภัสสร    กรรมกำร 

๑๙. ดร.โสมนัส  สมประเสร็ฐ   กรรมกำร 

๒๐. นำงสำวกฤษณำ  พุกอินทร์   กรรมกำร 

๒๑. นำงสำวบุหรัน  พันธ์สวรรค์   กรรมกำร 

๒๒. นำงสำวพิมพ์ศิริ  สุวรรณพัฒน์  กรรมกำร 

๒๓. ดร.สำวสกุลคุณ  มำกคุณ   กรรมกำร 



๒๔. นำงสำวสุวลี  ฟองอนิทร์   กรรมกำร 

๒๕. นำงสำวศิริลักษณศ์  พิมมะสำร  คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๖.นำงสำวอรพรรณ  พรหมธนพันธ์  คณะกรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  

๑. ด ำเนนิงำนภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 

มหำวิทยำลัยพะเยำ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่มหำวิทยำลัย หรอืคณะกรรมกำรด ำเนนิโครงกำรอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ มหำวิทยำลัยพะเยำ  มอบหมำย 

ทั้งนี ้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

  

สั่ง ณ วันที่ ๒๙  พฤษภำคม  ๒๕๕๗ 

                               
ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 
 

 


