
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
ที่  ๙๙๐/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรม 
------------------------------- 

  ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำมีแผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย  ให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำบุคลำกร และพัฒนำงำน
ตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ของ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร พัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรม              
ของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. อธิกำรบดี      ประธำนกรรมกำร 
๒. รองอธิกำรบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และกำรวิจัย  รองประธำนกรรมกำร 
๓. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร    กรรมกำร    
๔. รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและงบประมำณ   กรรมกำร   

 ๕. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทั่วไป    กรรมกำร 
๖. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์  กรรมกำร   
๗. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กรรมกำร 

 ๘. รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
    และกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย    กรรมกำร 

 ๙. ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป   กรรมกำร 
 ๑๐. ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 ๑๑. ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยกำยภำพและสิ่งแวดล้อม  กรรมกำร 
 ๑๒. คณบดีคณะครุศำสตร์    กรรมกำร 
 ๑๓. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
 ๑๔. คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  กรรมกำร 
 ๑๕. คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร    กรรมกำร 
 ๑๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   กรรมกำร 
 ๑๗. คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์   กรรมกำร 

 
/๑๘. คณบดีบณัฑิตวิทยำลัย... 



~ ๒ ~ 

 
๑๘. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย    กรรมกำร 
๑๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำร 

 ๒๐. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ   กรรมกำร 
 ๒๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมกำร 
 ๒๒. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินฯ  กรรมกำร   

๒๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์   กรรมกำร   
 ๒๔. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำ    กรรมกำร 
 ๒๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี   กรรมกำร 
 ๒๖. ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร   กรรมกำร 
 ๒๗. ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. ให้ค ำปรึกษำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรม 

๒. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน  
๓. อ ำนวยกำรให้กำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหำวิทยำลัย  
    คณะ และหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 
    ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

 
๒.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 

๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทวี  วชัระเกียรติศักดิ์   ที่ปรึกษำ 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร  ประธำนกรรมกำร 

 ๓. ดร.สิรลิักษณ์  โปร่งสันเทียะ    รองประธำนกรรมกำร 
 ๔. นำงสำวทรัพย์มณี บุญญโก    กรรมกำร 
 ๕. นำยจตุรงค ์ เชือนไธสง    กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวเอ้ืองทิพย์ ไตรบ ำรุง    กรรมกำร 
 ๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์โสภิดำ โคตรโนนกอก  กรรมกำร 
 ๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรชัญ์ บุญแซม   กรรมกำร 
 ๙. อำจำรย์รุ้งเพชร  วรพงศำทิตย์    กรรมกำร 
 ๑๐. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ว่ำที่ร้อยเอก ดร.คธำวุธ  พลโคตร กรรมกำร 

๑๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำสินี โพธิ์ชำธำร  กรรมกำร 
๑๒. ดร.สิริกร กรมโพธิ ์     กรรมกำร 

 ๑๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศำลำแสง กรรมกำร 
 ๑๔. นำงรชยำ ศรีปัทมปิยพงศ์    กรรมกำร 
 

/๑๕. ดร.จินตนำ... 



~ ๓ ~ 
 

 ๑๕. ดร.จินตนำ โต้งสูงเนิน    กรรมกำร 
 ๑๖. ดร.รชำนนท์ ง่วนใจรัก    กรรมกำร 
 ๑๗. นำยวิศมำศ ภักดีกุล     กรรมกำร 
 ๑๘. นำงสำวนุชนำรถ จันทรพิ์ทักษ์   กรรมกำร 
 ๑๙. นำงสำวสมพิศ ค ำทองพะเนำว์   กรรมกำร 
 ๒๐. นำงสำวลดำวัลย ์ จงปรำณี    กรรมกำร 
 ๒๑. นำงสำวศศิญำ ก้อนอินทร์    กรรมกำร 
 ๒๒. ดร.ไสว กันนุลำ     กรรมกำร 
 ๒๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพ ผู้รุ่งเรือง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๔. นำยกฤษณะ พีระนวโชติ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒๕. นำงสำวสุภำรัตน์  ชัยมีแรง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
หน้าที่   ๑. จัดท ำแผนกำรพัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ  

    ที่สอดคล้อง กับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
๒. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรม และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนด ำเนิน   
    กิจกรรมตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ และ 
    ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

      ๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรมต่อมหำวิทยำลัย และให้ข้อมูล 
    ต่อคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑. นำงสำวจำรุพรรณ  จันทร์แรม     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวสุภำรัตน์ ชัยมีแรง    กรรมกำร 
 ๓. นำงกชพร จันทร์พวก     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่  ๑. รวบรวมเอกสำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำร 
๒. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมระเบียบ 
๓. สรุปรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้คณะกรรมกำรและมหำวิทยำลัยรับทรำบ 

 

ทั้งนี้ มีสิทธิ์เบิกค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔                                                                                          
                                    
         
 
 

                  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร เนำวนนท์) 
                   อธิกำรบดี 
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