
 
 
 
 
 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ที ่ 22/๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเกษตร  
อาหารพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทน 

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

  ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สู่ความเป็นเลิศ ระยะ ๒0 ปี  และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ รวมถึง
เห็ นชอบให้ จั ดตั้ งสถาบันนวัตกรรมการเกษ ตร อาหารพ้ืนถิ่น เชิ งสร้างสรรค์  และพลั งงานทดแทน  
ณ  ศู น ย์ ก าร เรี ยน รู้ แ ม่ ล าน  อำ เภ อแม่ ล าน  จั งห วัดปั ต ตานี  ป ระกอบกั บ คำสั่ งสภ ามห าวิท ยาลั ย 
ราชภัฏยะลา ที่ 24/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์
การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ด้านการเกษตรและอาหารฮาลาลแบบทันสมัยตาม “ศาสตร์พระราชา พัฒนา
ท้องถิ่นชายแดนใต้” ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาดังกล่าว 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเกษตร อาหารพ้ืนถิ่นเชิงสร้างสรรค์    
และพลังงานทดแทนในการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่หรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community Engagement) 
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2564 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 24/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560              
เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ด้านการเกษตรและอาหาร    
ฮาลาลแบบทันสมัยตาม “ศาสตร์พระราชา พัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้” และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเกษตร อาหารพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทน ดังนี้ 

 ที่ปรึกษา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช    ประธานที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์     ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการ 
1. ดร.ปรีดี โชติช่วง      ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ   รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงศ์ สุขจันทร์      กรรมการ 
4. นายกฤตชัย พยอมแย้ม     กรรมการ 
5. นางสาววรินทร สุธรรมซาว     กรรมการ 
6. ดร.วิศรา ไชยสาลี      กรรมการ 

7. นายสมชาย... 
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7. นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์     กรรมการ 
8. นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง     กรรมการ   
9. นายกติติ กติติโชควัฒนา                                        กรรมการ 
10.   อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ                             กรรมการ 
11.   คณบดีคณะครุศาสตร์ หรือผู้แทน    กรรมการ 
12.   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือผู้แทน  กรรมการ 
13.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หรือผู้แทน กรรมการ 
14.   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผู้แทน   กรรมการ 
15.   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ หรือผู้แทน กรรมการ 
16.   ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้แทน กรรมการ   
17.   นายอำเภอแม่ลาน หรือผู้แทน     กรรมการ 
18.   เกษตรอำเภอแม่ลาน หรือผู้แทน      กรรมการ 
19.   พัฒนาการอำเภอแม่ลาน หรือผู้แทน    กรรมการ 
20.   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   กรรมการ 

  ปัตตานีเขต 2 หรือผู้แทน  
21.   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลานวิทยา หรือผู้แทน   กรรมการ 
22.   กำนันตำบลม่วงเตี้ย หรือผู้แทน    กรรมการ 
23.   กำนันตำบลแม่ลาน หรือผู้แทน    กรรมการ 
24.   กำนันตำบลป่าไร่ หรือผู้แทน     กรรมการ 
25.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หรือผู้แทน  กรรมการ 
26.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย หรือผู้แทน  กรรมการ 
27.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ หรือผู้แทน  กรรมการ 
28.   นายพินัย แก้วจันทร์ (ปราชญ์ชาวบ้าน)    กรรมการ 
29.   อาจารย์ ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม    กรรมการและเลขานุการ 
30.   นายอารพัม สาแล      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 
 1. กำหนดนโยบาย วางแผน ขับเคลื่อน และกำกับติดตามการดำเนินงานพัฒนาสถาบันนวัตกรรม
การเกษตร อาหารพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทน   
 2. ติดต่อ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรและหน่วยงานในพ้ืนที่  
อำเภอแม่ลาน ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดิน อาคาร สถานที่ และสิ่ งอำนวยความสะดวกในการจัดตั้ ง 
สถาบันนวัตกรรมการเกษตร อาหารพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทน 
 3. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้ งสถาบันนวัตกรรมการเกษตร อาหารพ้ืนถิ่น              
เชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทน ต่อสภามหาวิทยาลัยทุกรายไตรมาส 
 4. พิจารณาเสนอร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ 
จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเกษตร อาหารพ้ืนถิ่นเชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทนต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 

5. เสนอมหาวิทยาลัย... 
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 5. เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเกษตร  
อาหารพ้ืนถิ่นเชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทน เช่น ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง อาหารพ้ืนถิ่น  
เชิงสร้างสรรค์ และพลังงานทดแทน เป็นต้น  
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  23  กันยายน  2564  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่  23  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช) 
                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


