
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 
 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ช้ัน 2 และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting  

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.2 ผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1.3 (ร่าง) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.4 กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อรับการจัดสรร 
งบประมาณ” 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
         (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) TOR การจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น              
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                 4.2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                       นครราชสมีา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
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การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 
 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ช้ัน 2 และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting  

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้วยมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บร รลุ เป้าหมายการพัฒนา                   
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  

............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.......................................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 มติที่ประชุม..................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
ที ่ 4191/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565                         

----------------------------------------------------------------- 
 ด้วยมหำวิทยำลัยอยู ่ ในระหว่ำง เตรียมกำรจัดสรรงบยุทธศำสตร์  ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ .  2565 ในกำรนี ้ เ พื่อ ให้กำรจัดสรรงบประมำณดังกล่ำ ว เป็น ไปอย่ำ งมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อ          
ก ำ ร บ ร ร ล ุ เ ป ้ำ ห ม ำ ย ก ำ ร พ ัฒ น ำ ต ำ ม ย ุท ธ ศ ำ ส ต ร ์ม ห ำ ว ิท ย ำ ล ัย ร ำ ช ภ ัฏ เ พื ่ อ ก ำ ร พ ัฒ น ำ ท ้อ ง ถิ ่น              
แ ล ะ ย ุท ธ ศ ำ ส ต ร ์ม ห ำ ว ิท ย ำ ล ัย ร ำ ช ภ ัฏ น ค ร ร ำ ช สีม ำ  จ ึง ข อแ ต ่ง ตั ้ ง ค ณ ะก ร ร ม ก ำ ร พิจำรณำจัดสรร                      
งบยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.อดิศร เนำวนนท์   ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤเบศ ลำภยิ่งยง   รองประธำนกรรมกำร 
 3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์   รองประธำนกรรมกำร 
      4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์  กรรมกำร 
      5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำใจ โล่ห์วนิชชัย   กรรมกำร 
      6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธวัช ตรำชู   กรรมกำร 
 7. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำนันธ์ โพธิ์ชำธำร   กรรมกำร 
 8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดกำร   กรรมกำร 
 9. อำจำรย์ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง    กรรมกำร 
 10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำนรรต ใจส ำรำญ  กรรมกำร 
 11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวียำ ปรำรถนำดี ชำติวิวัฒนำกำร  กรรมกำร 
 12. อำจำรย์ ดร.อำภำ สธนเสำวภำคย์   กรรมกำร 
 13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุธีรำ เข็มทอง    กรรมกำร 
 14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร  กรรมกำร 

                  15. ดร.โกสินทร์ ช ำนำญพล    เลขำนุกำร 
                  16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                17. นำงสำวพัชรินทร์ พลเยี่ยม    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตติกร ศรีชัยชนะ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 19. อำจำรย์ชมชนก ธนำวีรำภรณ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                  20. นำยนรำกร งำคชสำร     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                21. นำงสำวเมวียำ ทองมำ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 22. นำงสำวอรวรีย์ ประทุมศรี    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 

          หน้าที ่  
1. จัดท ำข้อก ำหนดประกอบกำรด ำเนินงำน (Terms of Reference : TOR) โครงกำร 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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2. รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อเสนอโครงกำร ตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ และนโยบำยของอธิกำรบดี  เพ่ือประกอบ               
กำรพิจำรณำจัดสรรงบยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

3. พิจำรณำแต่งตั้ งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรยุทธศำสตร์ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565 แต่ละกลุ่มโครงกำร ก่อนเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบยุทธศำสตร์พิจำรณำตัดสิน
ผลกำรจัดสรร 

4. พิจำรณำและตัดสินผลกำรจัดสรรงบยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดสรร  

5. หน้ำที่อื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือเห็นสมควรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรจัดสรรงบยุทธศำสตร์ 
ของมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 

        สั่ง ณ วันที่  27  สิงหำคม  2564 
 
 

 

                     

 
 

                (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร  เนำวนนท์) 
                                                          อธิกำรบดี              ตรวจทำน/กฤตยำ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.2 ผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสรรงบประมาณวงเงินรวมทั้งสิ้น 

747,519,400 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 493,116,600 บาท (ร้อยละ 65.97) เงินรายได้ 254,402,800 
บาท (ร้อยละ 34.03) จากวงเงินรวมทั้งหมดสามารถจำแนกตามแผนรายจ่ายได้ดังนี้ 

1) แผนรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 443,382,500 บาท (ร้อยละ 59.31) 
2) แผนรายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน 252,456,600 บาท (ร้อยละ 33.78) 
3) แผนรายจ่ายจุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 44,048,220 บาท (ร้อยละ 5.89) 
4) แผนรายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 7,632,080 บาท (ร้อยละ 1.02) 

 

ทั้งนี้ แผนรายจ่ายจุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ที่เป็นงบประมาณแผ่นดินรายการ 
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 29,283,600 บาท ยังไม่ได้จัดสรรให้กับ
คณะ/หน่วยงาน แต่สำรองไว้ที่กองนโยบายและแผน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ื อกำหนด
หลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรให้กับคณะ/หน่วยงาน ตามข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  .............................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................ ........................................ 
.......................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ............................................................. 

 มติที่ประชุม................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

 
 

5



6



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.3 (ร่าง) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือให้การจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย ไม่ล่าช้า ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  ............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................ .................................................... 
.............................................................................. ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................. ...................................... 
.............................................................................. ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.............................................................................. ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 

 มติที่ประชุม.............................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .....................................................................................  
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(ร่าง) กรอบระยะเวลาการด าเนินงานจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
31 ส.ค. 64 ทีมเลขาฯ ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอประกอบการจัดสรร 

(Term Of Reference : TOR)  
13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร 

8 ก.ย. 64 มหาวิทยาลัยฯ  ประกาศ TOR   
10 ก.ย. 64 จัดอบรมเทคนิคการเขียนโครงการ และประชุมชี้แจง

หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดสรรฯ TOR และแบบฟอร์ม         
โครงการ แก่บุคลากรที่สนใจ  

09.00-16.30 น. 
ผ่านระบบ Zoom 

11-18 ก.ย. 64 บุคลากรเสนอโครงการเพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณ            
มาท่ีกองนโยบายและแผน 

 

20 ก.ย. 64 ประชุมทีมเลขาฯ เพ่ือสรุปค าของบประมาณเบื้องต้น  13.30-16.30 น. 
ห้องประชุมรัตนเพียร 

22 ก.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฯ
เพ่ือชี้แจงแนวทาง กระบวนการ วิธีการการด าเนินงาน  

13.30-16.30 น. 
ผ่านระบบ Zoom 

23 ก.ย.-7 ต.ค. 64 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ 
และส่งผลการพิจารณามาทีฝ่่ายเลขานุการ 

 

12 ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ 
เพ่ือตัดสินผลการจัดสรร 

09.30-12.00 น. 
ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ 

13-14 ต.ค. 64 คณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง/ให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการแก่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ผ่าน               
การพิจารณา 

 

15 ต.ค. 64 มหาวิทยาลัยประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ 
มรภ.เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ต.ค.-พ.ย. 64 ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ลงนาม 
MOU กับมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานหรือรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.4  กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อรับการจัดสรร 
งบประมาณ” 

มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราชกำหนดจัดอบรม            
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการเพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณ” ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 
2564 ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live กิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย           
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สจล. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณอุดมศึกษา แหล่งทุน
ภายนอก การเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ โดยอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิด กล่าวต้อนรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมมอบนโยบายการทำงาน ก่อนเที่ยงรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ และรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการฯ จะชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม
ในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ แยกตามกลุ่มโครงการหลักของยุทธศาสตร์ มรภ.เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น           
8 กลุ่ม โดยมีรองอธิการบดี/ที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มในการชี้แจง TOR ของแต่ละโครงการ นำเสนอ
ข้อมูล Concept paper ที่บุคลากรได้ส่งมาแล้ว หารือแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการ 
เพ่ือไปจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการเพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร          
ที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  ............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. .......................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

 มติที่ประชุม.............................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... .....................................................................................................  
 

9



 
กำหนดการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ” 

วันศุกร์ที ่10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 และระบบ Zoom 
 
 

08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น.       กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  
  โดย ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ  
  กล่าวเปิดโครงการ โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี 
09.30-11.30 น.       รับฟังการบรรยายจากวิทยากร  
  ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
11.30-12.00 น. ชี้แจง TOR และแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  โดย ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ 
  และรศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

และพัฒนาท้องถิ่น 
12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     กลุ่มที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือขยายตลาดภูมิปัญญา 

     กลุ่มท่ี 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

     กลุ่มท่ี 3 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

                                              และโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 

     กลุ่มท่ี 4 โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ  
     กลุ่มท่ี 5 โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน   
     กลุ่มท่ี 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา 

               มหาวิทยาลัยราชภฏัสำหรับศตวรรษ ที่ 21 

   กลุ่มท่ี 7 โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
               และโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่าย 

    การพัฒนาท้องถิ่น 

   กลุ่มท่ี 8 โครงการบริบท 

 
หมายเหตุ  1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม        
       2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า เวลา 10.30 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) TOR การจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เพ่ือให้การจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดประกอบการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) ในภาพรวม 
และแต่ละโครงการหลัก เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ 
จึงนำเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) TOR การจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  .......................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.......................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
.............................................................................. ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 

 มติที่ประชุม................................................................................................................. ................... 
............................................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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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 

  ........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
....................................................................................................................... ............................................................. 

 มติที่ประชุม................................................................................................................. ................... 
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   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ที ่         /2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
----------------------------------------------------------------- 

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

 1. กลุ่มโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา 

  1. อาจารย์ ดร. ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง    ประธานกรรมการ 

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์   กรรมการ 

  3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง    กรรมการ 

  4. นางสาวเมวียา ทองมา                                               เลขานุการ 
 2. กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร. ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง    กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวยีา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ กรรมการ 

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

 3. กลุ่มโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและโครงการ
ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 

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

 4. กลุ่มโครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ  

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทว ีวัชระเกียรติศักดิ์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย   กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวยีา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ กรรมการ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตติกร  ศรีชัยชนะ   เลขานุการ 
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5. กลุ่มโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน   

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั ตราชู    กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร   กรรมการ 
4.นางสาวอรวรีย์ ประทุมศรี     เลขานุการ 

 6. กลุ่มโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สำหรับศตวรรษ ที่ 21 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ   ประธานกรรมการ 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย   กรรมการ 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง   กรรมการ 
4. นายชัยวัฒนธ์นา รัตนศิริกรณ์    เลขานุการ 

7. โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโครงการพัฒนา   
ฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์   ประธานกรรมการ 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย   กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ   กรรมการ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร ฉิมพลี   เลขานุการ 

8. โครงการบริบท 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์   ประธานกรรมการ 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง   กรรมการ 

  3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทว ีวัชระเกียรติศักดิ์   กรรมการ 
4. ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล     เลขานุการ 

 

หน้าที่    1. รวบรวม วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อเสนอโครงการตามงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา และนโยบายของอธิการบดี   
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2 . กลั่ น กรอง และประเมินข้อ เสนอ โครงการตามงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรร 
ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ พิจารณาอนุมัติจัดสรร 
  3. หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควรดำเนินการเพ่ือให้การจัดสรรงบยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

                สั่ง  ณ วันที่   กันยายน พ.ศ. 2564 
 

                                                                       
 

                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์) 
                                                          อธิการบดี                               
ตรวจทาน/ก 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
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 มติที่ประชุม................................................................................................................. ................... 
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