
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                       นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เพ่ือให้การจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
เพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองและประเมินข้อเสนอโครงการฯ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมจัดสรรฯ พิจารณาอนุมัติ
จัดสรร จึงนำเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง           
งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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   ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ที ่         /2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
----------------------------------------------------------------- 

  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 
เห็นชอบให้มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 
 

 1. กลุ่มโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา 

  1. อาจารย์ ดร. ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง    ประธานกรรมการ 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ กรรมการ 

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง    กรรมการ 

  4. นางสาวอรวรีย์ ประทุมศรี    เลขานุการ 
 2. กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์        กรรมการ 
4. นางสาวพัชรินทร์  พลเยี่ยม                                  เลขานุการ 

 3. กลุ่มโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและโครงการ
ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร   กรรมการ 
4. อาจารย์ชมชนก  ธนาวีราภรณ์    เลขานุการ 

 4. กลุ่มโครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์   กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกร  ศรีชัยชนะ   เลขานุการ 
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5. กลุ่มโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผน่ดิน   

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง   กรรมการ 
4. ดร.โกสินทร์ ช านาญพล     เลขานุการ 

 6. กลุ่มโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส าหรับศตวรรษ ท่ี 21 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจส าราญ   ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร   กรรมการ 
4. นายชัยวัฒน์ธนา รัตนศิริกรณ์    เลขานุการ 

7. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์   ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจส าราญ   กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร ฉิมพลี   เลขานุการ 
 
 

หน้าที่   1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อเสนอโครงการตามงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เ พ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา และนโยบายของอธิการบดี  
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2 .  กลั่ นกรอง และประเมินข้อเสนอโครงการตามงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรร 
ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ พิจารณาอนุมัติจัดสรร 
  3. หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควรด าเนินการเพ่ือให้การจัดสรรงบยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

                สั่ง  ณ วันที่   กันยายน พ.ศ. 2564 
 

                                                                       
 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์) 
                                                          อธิการบดี                               
ตรวจทาน/ก 




