
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   
วันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒   

ณ  ห้องประชุมพิชัยสัมมนา (FMS ๑๐๑) อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
-------------------------------------- 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการ 
๒. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๓. อาจารย์โสติผล มีทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๔. นายพยงค์ ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๕. นายชวลิต ค าเพ็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายเฉลิมพล เพียรสุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. นายเรืองศักดิ์ เตียเอี่ยมดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายเกรียงไกร ศิริเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๐. นายธเนศ สุนพงศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นางจินดา มาแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๒. นายชัยคม ศกุนรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายเสรี ทรงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. อาจารย์ ดร.คงวิทย์ ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕. นายพงษ์พิชัย แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๖. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต กรรมการและเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. นายษกะ ฌานรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
๒. นางสาวชลธิรศน ์ วรพันธ์พิมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
๓. นายภาณ ุ แดงเงิน กรรมการ  ติดภารกิจ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอมรรัตน์ ศรีลา ผู้ช่วยเลขานุการ           
๒. นางสาวชุติกาญจน์ ใจมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวทักษอร พุ่มสิริโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ บันทึกการประชุม 
 
เริ่มประชุม  ๑๓:๐๐ น. 
 

 นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
กล่าวเปิดประชุมและเชิญคณบดีและผู้แทนคณบดีที่เข้าร่วมประชุมแนะน าตัว จากนั้นจึงด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี ๑ ... 



 ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

วาระท่ี ๑.๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   

 ๑.๑.๑ การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่  
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ โดย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ น าโดย นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  
ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการฯ จ านวน ๗ ท่าน ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ในการนี้ นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบนโยบายด้านการศึกษาในครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๑.๒  เรื่องกรรมการแจ้งท่ีประชุมทราบ   

 ๑.๒.๑ บทบาทหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

อาจารย์ ดร.คงวิทย์  ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมการทบทวนการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุโขทัยเฮริเทจ  
รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย นั้น 

ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยการปรับความคิด ความเชื่อ (Mind set) ของอาจารย์ การกล้าที่จะออกจาก
พ้ืนที่ปลอดภัย (Comfort zone) และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยใช้หลัก ๓P 
ได้แก่ 

๑. Public หมายถึง หน่วยงานราชการ 
๒. Private sector ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ

ภาคเอกชนอื่นๆ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
๓. Partnership ได้แก่ เครือข่ายมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม     

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ได้จัดท ารายงาน  
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  จ านวน  ๑๔  หน้า  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม มีผลสรุปดังนี้ 

 
- คณะกรรมการ ... 



 ๓ 
- คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ จ านวน ๖ ราย 
- คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ จ านวน ๑๓ ราย 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระท่ี  ๓.๑  การด าเนินการ/แนวทาง/การแก้ไขปัญหาวิกฤติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

อาจารย์ ดร.คงวิทย์  ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เป็นอันทราบกันดีว่า
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ติดลบ เป็นเงินกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งถือเป็นวิกฤติที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.คงวิทย์  ดวงใน  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ อาจารย์ ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัด
แพร่ ได้ด าเนินการเขียนโครงการเมืองต้นแบบสุขภาวะ และได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนิน
โครงการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันล้านบาท) แบ่งเป็นงบประมาณ เป็นเงิน 
๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) และงบโดยหลักการ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองพันห้าร้อยล้านบาท) โดยจะด าเนินโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเกษตร เป็นเงิน 
๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ยังไม่สามารถด าเนินโครงการได้เพราะไม่มีหนังสือรับรองจาก 
จังหวัดแพร่ 

วิกฤติด้านจ านวนนักศึกษาที่ลดลงในทุกปี ประกอบกับการถูกเสนอให้เป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ โดยใช้เงื่อนไขของงบประมาณเป็นตัวก าหนด มหาวิทยาลัยจึงควรปรับตัวให้สามารถ
อยู่ ได้  ซึ่ งจะเห็นได้ว่ ามหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ ง ได้มีการปรับตัวแล้ ว เช่น มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ด าเนินการเปิดหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
โดยความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมและกรมการแพทย์ จัดท าโรงเรือนปลูกกัญชาเพ่ือใช้  
ในการศึกษาวิจัย 

เห็นได้ว่าการด าเนินงานต่อไปจะเน้นการมีส่วนร่วมของหลายๆ องค์กร หลายๆ ศาสตร์ 
เข้าด้วยกัน จึงจะได้รับการพิจารณางบประมาณจากรัฐบาล ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรส ารวจทรัพยากร
ที่มี เช่น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรด้านพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ล ารางทุ่งกะโล่ ควรด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้สามารถด าเนินการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นายเสรี  ทรงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า อาจารย์ไม่ควรท าหน้าที่เพียงผู้สอนเท่านั้น 
แต่ควรท าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่แนะแนวพร้อมกับน านวัตกรรมในศาสตร์ของตนเองไปน าเสนอ 
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดสุโขทัย เพ่ือชักจูงและดึง  
ความสนใจให้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้น าเครื่องส าอาง  
ที่สกัดจากผลล าไย มาน าเสนอให้นักเรียนชม 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยนายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการฯ จะน าข้อเสนอแนะดังกล่าว
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ... 



 ๔ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี  ๔.๑  การจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนส าหรับสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 

 นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ (๓) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ “ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา” นั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามบทหน้าที่ที่ พ.ร.บ. ก าหนด จึงขอ 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนส าหรับสนับสนุนทุนการศึกษาและ
กิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ ๑. นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ เสนอให้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี
เพ่ือระดมทุนเป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ พร้อมกันนี้ ได้จัดท า (ร่าง) ใบฎีกาเพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ๒. ควรกราบนิมนต์ พระวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง  
ซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก ธรรมยุติ จะสามารถสั่งการเจ้าคณะอ าเภอและ 
เชิญชวนศิษยานุศิษย์ให้เข้าร่วมกิจกรรมได้จ านวนมาก 

 ๓. ควรเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส 
๔. ควรเปิดบัญชีเฉพาะกิจส าหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ และควรระบุเลขบัญชี

ดังกล่าวในใบฎีกา 
๕. ควรขอความร่วมมือจากศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่และวิทยาลัยน่าน ร่วมถึงส่วนราชการ

ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน 
๖. ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ในการร่วมบริจาคทุนทรัพย์ 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ให้ด าเนินการจัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา” ในวันศุกร์ที่  
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

   ๒. เห็นชอบ ให้ด าเนินการเปิดบัญชีส าหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษากับ
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยให้มีผู้ลงนามเปิดบัญชี จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์โสตถิผล  มีทรัพย์ นายเรืองศักดิ์  เตียเอี่ยมดี และนายเฉลิมพล  เพียรสุภาพ 

   ๓. เห็นชอบ ให้กราบนิมนต์ หลวงพ่อกานต์ วรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม และ
พระวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า
สามัคคี และมอบหมาย นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการฯ และนายเรืองศักดิ์   
เตียเอี่ยมดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ประสาน 

   ๔. เห็นชอบ ให้ตั้งกระถางผ้าป่า จ านวน ๓ จุด ได้แก่ Sripong Park สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมอบหมาย นายเรืองศักดิ์  เตียเอ่ียมดี  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานขอยืมต้นผ้าป่าพร้อมกระถางจากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม 

   ๕. เห็นชอบ ให้ด าเนินการแก้ไขใบฎีกาตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และมอบหมาย  
ฝ่ายเลขานุการด าเนินการและประสานการจัดพิมพ์ 

 
๖. เห็นชอบ ... 



 ๕ 
   ๖. เห็นชอบ ให้คณะกรรมการฯ ส่งมอบเงินบริจาค ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

ณ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) หรือโอนเงิน
เข้าบัญชีพร้อมแจ้งยอดการโอนเงิน 

   ๗. มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานการจัดสถานที่และพิธีสงฆ์กับ 
กองศิลปวัฒนธรรม พร้อมประสานกับธนาคารกรุงไทย ให้มารับเงินในวันทอดผ้าป่า 

   ๘. เห็นชอบ ให้ออกใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้บริจาคที่มียอดบริจาค ตั้งแต่ ๕๐๐ บาท  
(ห้าร้อยบาทถ้วน) ขึ้นไป และมอบหมาย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้ประสานด าเนินการ 

   ๙. เห็นชอบ ให้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพ่ือบริการส าหรับผู้มาร่วมพิธีทอดผ้าป่า 
ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมอบหมาย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้ประสานด าเนินการ 

   ๑๐. เห็นชอบและมอบหมาย นายเรืองศักดิ์  เตียเอ่ียมดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดเตรียม
ของที่ระลึก (เช่น ลูกอม นมกล่องเล็ก หนังสือธรรมะ) เพ่ือถวายให้ประธานในพิธีสงฆ์เพ่ือมอบให้แก่  
ผู้ร่วมกิจกรรม 

   ๑๑. เห็นชอบและมอบหมาย นายเสรี  ทรงศักดิ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประสาน 
ความร่วมมือกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในจังหวัดแพร่และองค์การบริหาร- 
ส่วนจังหวัดแพร่ ในการขอรับบริจาคทุนทรัพย์และการขอรับสนับสนุนทุนการศึกษา 

   ๑๒. เห็นชอบและมอบหมาย นายพงษ์พิชัย  แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในการขอรับบริจาคทุนทรัพย์ 

 
 วาระที่  ๔.๒  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดอุตรดิตถ์  
(ฉบับทบทวน) 

 นายพยงค์  ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะประกาศใช้ประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จังหวัดอุตรดิตถ์  
จึงด าเนินการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอของบประมาณในการพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยจังหวัดได้เสนอโครงการที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบอาหารและผลไม้แช่แข็ง ณ พ้ืนที่ล ารางทุ่งกะโล่  ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) (งบกลุ่มจังหวัด) 

๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มูลค่าสูงจากสับปะรดห้วยมุ่นเพ่ือสร้าง 
อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 
๑,๓๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (งบจังหวัด) 

๓. รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีวัฒนธรรมชุมชนพ้ืนที่
ชายแดนไทย–ลาวช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๓,๕๙๗,๖๐๐ บาท  
(สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) (งบจังหวัด) 

๔. การบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของ
องค์กรชุมชนกับภาคีเครือข่ายบ้านห้วยต้า อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เป็นเงิน ๓,๔๘๒,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (งบจังหวัด) 

๕. โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ (Big Data Development 
in Uttaradit province) ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
(งบจังหวัด) โดยโครงการ ... 



 ๖ 
โดยโครงการที่  ๑ – ๔ เป็นโครงการที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด า เนินการแล้ว  

ส่วนโครงการที่ ๕ เป็นโครงการที่ต้องรองบประมาณคงเหลือหลังจากด าเนินโครงการหลักเรียบร้อย
แล้ว จึงจะสามารถด าเนินการได้ 

ทั้งนี้ จังหวัดได้เตรียมการขอเสนองบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นโครงการที่จะมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
เป็นผู้รับผิดชอบจ านวนหลายโครงการ จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย มอบหมายผู้รับผิดชอบ
เตรียมการข้อมูล ดังนี้ 

๑. รายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน 
๒. สถานที่ในการด าเนินโครงการ 
๓. ความพร้อมในการบริหารจัดการหลังโครงการแล้วเสร็จ 

ข้อเสนอแนะ ควรขอเอกสารของพ้ืนที่ล ารางทุ่งกะโล่ ให้เป็น ส.ป.ก. ด้านพาณิชยกรรม หรือโฉนดที่ดิน 
หรือขอให้เป็นที่ดินของมหาวิทยาลัย มิเช่นนั้น เมื่อมีการจัดท าโรงงานขึ้น จะไม่สามารถยื่ นขอ
ใบอนุญาต อย. และ ใบอนุญาตผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (GMP) ได ้

มติที่ประชุม รับทราบ โดยนายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการฯ จะน าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
 วาระท่ี  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

 นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ ขอหารือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ ก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

  
ปิดประชุม   เวลา  ๑๖:๓๐   น. 
 
 
 

(นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์) 
บันทึก/พิมพ์ รายงานการประชุม 

 
 
 

(อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุจริต) 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ตรวจ/ทาน รายงานการประชุม 

  


