
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   
วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๒   

ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ  ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
-------------------------------------- 

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

เริ่มประชุม ...  



 ๒ 
เริ่มประชุม  ๑๓:๓๐ น. 

 
 นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

วาระท่ี ๑.๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   

 ๑.๑.๑ แนะน าคณะกรรมการคนใหม่ 

นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก าหนดให้มีนายก
องค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา เป็นกรรมการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้ง
ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  
จึงขอแนะน า นายธนพงษ์  คงหนองลาน ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้แก่ที่
ประชุมทราบและขอต้อนรับคณะกรรมการคนใหม่สู่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๑.๒ การปรับปรุงซ่อมแซมมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ 

นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มูลนิธิ
อุตรดิตถ์สงเคราะห์ อยู่ระหว่างจัดหาผู้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมภาพวาดสีน้ ามันบนไม้อัดภายใน
มูลนิธิ เนื่องจากมีสภาพช ารุดและสีของภาพซีดจาง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทางด้านศิลปกรรม  
จึงจะขอประสานความร่วมมือกับทางหลักสูตรในการด าเนินการ ซึ่งถือเป็นการบริการแก่สังคม  
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒  เรื่องกรรมการแจ้งท่ีประชุมทราบ   
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม     

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ได้จัดท ารายงาน  
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  จ านวน  ๖  หน้า  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม มีผลสรุปดังนี้ 

- คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ จ านวน ๔ ราย 
- คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ จ านวน ๑๖ ราย 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

/ระเบียบวาระที่ ๓ ... 



 ๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระท่ี  ๓.๑  การจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนส าหรับสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๑ การจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนส าหรับสนับสนุน
ทุนการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ที่ประชุมมีมติดังนี้  

๑. เห็นชอบ ให้ด าเนินการจัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าสามัคคี เ พ่ือการศึกษา”  
ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

๒. เห็นชอบ ให้ด าเนินการเปิดบัญชีส าหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา
กับธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยให้มีผู้ลงนามเปิดบัญชี จ านวน  
๓ ท่าน ได้แก่ อาจารย์โสตถิผล  มีทรัพย์ นายเรืองศักดิ์  เตียเอ่ียมดี และนายเฉลิมพล   
เพียรสุภาพ 

๓. เห็นชอบ ให้กราบนิมนต์ หลวงพ่อกานต์ วรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดอุตรดิตถ์ 
ธรรมาราม และพระวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง  
เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และมอบหมาย นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธาน
กรรมการฯ และนายเรืองศักดิ์  เตียเอี่ยมดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ประสาน 

๔. เห็นชอบ ให้ตั้งกระถางผ้าป่า จ านวน ๓ จุด ได้แก่ Sripong Park สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมอบหมาย นายเรืองศักดิ์   
เตียเอ่ียมดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานขอยืมต้นผ้าป่าพร้อมกระถางจากวัดอุตรดิตถ์  
ธรรมาราม 

๕. เห็นชอบ ให้ด าเนินการแก้ไขใบฎีกาตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และ
มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการด าเนินการและประสานการจัดพิมพ์ 

๖. เห็นชอบ ให้คณะกรรมการฯ ส่งมอบเงินบริจาค ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ ณ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์) หรือโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมแจ้งยอดการโอนเงิน 

๗. มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานการจัดสถานที่และพิธีสงฆ์กับ 
กองศลิปวัฒนธรรม พร้อมประสานกับธนาคารกรุงไทย ให้มารับเงินในวันทอดผ้าป่า 

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

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

 ๑๐. เห็นชอบและมอบหมาย นายเรืองศักดิ์  เตียเอ่ียมดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จัดเตรียมของที่ระลึก (เช่น ลูกอม นมกล่องเล็ก หนังสือธรรมะ) เพ่ือถวายให้ประธานในพิธี
สงฆ์เพ่ือมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม 

 
 

๑๑. เห็นชอบ ... 



 ๔ 
๑๑. เห็นชอบและมอบหมาย นายเสรี  ทรงศักดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประสาน

ความร่วมมือกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในจังหวัดแพร่และองค์การบริหาร-
ส่วนจังหวัดแพร่ ในการขอรับบริจาคทุนทรัพย์และการขอรับสนับสนุนทุนการศึกษา 

๑๒. เห็นชอบและมอบหมาย นายพงษ์พิชัย  แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในการขอรับบริจาคทุนทรัพย์ 

 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ จึงขอติดตามผล  
การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมและร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไป 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการฯ  
อาจารย์โสตถิผล  มีทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุจริต กรรมการและ
เลขานุการ และอาจารย์เอกพงศ์  วรรณจักร์ ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม ได้เดินทางไป 
กราบนมัสการ หลวงพ่อกานต์ วรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม และชี้แจงเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ในการจัดงานและปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดในการด าเนินงาน และเนื่องจาก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในชุดที่ผ่านมา ได้เปิดบัญชีธนาคารส าหรับ
รับบริจาคเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษา กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ชื่อบัญชี กองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่
บัญชี ๙๘๓-๔-๘๕๕๖๖-๔ จึงใช้บัญชีดังกล่าวในการด าเนินการแทนการเปิดบัญชีใหม่ 

ข้อเสนอแนะ ควรด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการศึกษา โดยเปิดรับบริจาคเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
และรายงานผลการด าเนินการของกองทุนให้ผู้บริจาคและประชาชนทราบเป็นระยะ เพ่ือจะได้ไม่ต้อง
จัดกิจกรรมระดมทุนการศึกษา และสามารถจัดหาทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ให้ถวายปัจจัยแด่ หลวงพ่อกานต์ วรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าบ ารุงวัด 

 ๒. มอบหมาย องค์การบริหารจัดกิจกรรมนักศึกษา ประสานด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ จัดเตรียมเก้าอ้ีเบาะพร้อมผ้าคลุม จ านวน ๕๐ ตัว 

 ๒.๒ จัดเตรียมปูเสื่อส าหรับญาติธรรมที่จะนั่งพ้ืนและประสานขอยืมเบาะส าหรับนั่ง
จากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม 

๒.๓ จัดเตรียมอาสนะส าหรับพระสงฆ์ จ านวน ๙ รูป 
๒.๔ จัดเตรียมโต๊ะหมู่พร้อมที่กรวดน้ า 
๒.๕ จัดเตรียมพัดลมไอน้ า ส าหรับบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕ ตัว 
๒.๖ ประสานจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๐๐ คน 
๒.๗ จัดเตรียมต้นผ้าป่า จ านวน ๑ ต้น 

ทั้งนี้ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จะมีผู้แทนจากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม มาช่วยจัดเตรียม
สถานที ่

๓. มอบหมาย กองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานด าเนินการทางพิธีสงฆ์ โดยให้ประสานกับ 
รองศาสตราจารย์บุญมั่น  ธนาศุภวัฒน์ เพ่ือจัดท ารายละเอียดและก าหนดการ  และจัดเตรียม 
เครื่องไทยธรรมส าหรับถวายพระ จ านวน ๙ ชุด 

๔. เห็นชอบ ให้คณะกรรมการรวบรวมเงินจากต้นผ้าป่า เพ่ือให้สะดวกและรวดเร็วสรุป
ยอดเงินบริจาคหลังเสร็จสิ้นพิธีทอดผ้าป่า ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการส่งเจ้าหน้าที่มารับมอบเงินเพื่อน าเข้าบัญชีกองทุนฯ 

๕. เห็นชอบ... 



 ๕ 
๕. เห็นชอบ ให้คณะกรรมการแต่งกายด้วยชุดสีขาวในการเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า 
๖. มอบหมาย นายเรืองศักดิ์  เตียเอ่ียมดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานจัดเตรียม 

ของที่ระลึกส าหรับมอบให้กับญาติธรรมที่เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า 
๗. เห็นชอบ ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคเงิน ตั้งแต่ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

ขึ้นไป แทนการออกใบอนุโมทนาบัตร 
 
 วาระท่ี  ๓.๒  ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางบประมาณของมหาวิทยาลัย 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ วาระท่ี ๓.๑ การด าเนินการ/แนวทาง/การแก้ไขปัญหาวิกฤติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ประชุมมีมติ รับทราบและนายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธาน
กรรมการฯ จะน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติของ
มหาวิทยาลัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณา และวาระที่ ๔.๒ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจังหวัดได้มอบหมายและจัดสรร
งบประมาณให้มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีบางประเด็นที่ยัง
เป็นปัญหาและอาจส่งผลให้การด าเนินโครงการของจังหวัดไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด โดย 
ที่ประชุมมีมติ รับทราบและนายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ จะน าข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา นั้น 

อาจารย์ ดร.คงวิทย์  ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหางบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุจริต  กรรมการและเลขานุการ จึงรายงานต่อที่ประชุม  
ในประเด็นที่ติดตาม ดังนี้ 

การจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณเกี่ยวกับงบอุดหนุนบุคลากรที่ขาดไป จ านวน 
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ส านักงบประมาณได้จัดสรรงบอุดหนุนบุคลากรให้
มหาวิทยาลัยขาดไป จ านวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยจะด าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ ซึ่งระหว่างที่ส านักงบประมาณก าลังหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับมหาวิทยาลัย  
กองนโยบายและแผน จึงท าเรื่องขออนุมัติ เงินคงคลังมาไว้เพ่ือส ารองไปพรางก่อน แต่ส านัก
งบประมาณได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้ใช้เงินคงคลังดังกล่าวมาใช้ 
ในการด าเนินการ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงบประมาณทราบถึงปัญหาของงบอุดหนุน
บุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงได้พิจารณางบอุดหนุนบุคลากรเพ่ิมเติม จากเดิม ๑๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เพิ่มเป็น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งถือเป็น
การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัย 

ส าหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งสภา
คณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล โดยเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๖๒ ได้ด าเนินการจัดเวทีเสวนา เรื่อง “สภาพปัญหา และความต้องการในสวัสดิภาพ สวัสดิการของ
บุคลากรและการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้งได้หารือร่วมกันในที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว 

ในส่วน... 



 ๖ 
ในส่วนของโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบอาหารและผลไม้แช่แข็ง ณ พ้ืนที่ล ารางทุ่งกะโล่  

ซึ่งมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  
เพ็ชร์ช้าง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้น าเสนอโครงการและได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากจังหวัด เป็นเงิน ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป้าหมายหลักของ
โครงการดังกล่าว จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นโรงงานต้นแบบส าหรับใช้ในการศึกษาและการบริการวิชาการ  
ไม่ได้มุ่งหวังในเชิงพาณิชย์ จึงไม่มีปัญหาในการขอใบอนุญาต อย. 

ส าหรับหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับกัญชา คณะเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ด าเนินการ 

นายพยงค์  ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับประเด็น ส.ป.ก. ของพ้ืนที่
ล ารางทุ่งกะโล่ของมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการต่างๆ บน
พ้ืนที่ล ารางทุ่งกะโล่เรียบร้อยแล้ว แต่สาเหตุที่ ส.ป.ก. ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เนื่องจากมีการ
ฟ้องร้อง แต่ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีมติอนุญาตให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่างๆ ได้ตามปกติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี  ๔.๑  การพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย 

 นายพยงค์  ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีงบประมาณ
ส าหรับสนับสนุนการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยเมื่อวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายธนากร  
อ้ึงจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้น าคณะสื่อมวลชนไปจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางลาน ณ บริเวณลานของโรงเรียนวัดหนองน้ าเขียว ต าบลด่านนาม อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นจุดชมดาวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอให้
จังหวัดสร้างหอดูดาวขึ้น ซึ่งผู้ว่าราชจังหวัดอุตรดิตถ์ เห็นชอบและให้ประสานขอข้อมูลการก่อสร้าง
จากจังหวัดหนองบัวล าภู เนื่องจากจังหวัดหนองบัวล าภู ได้ก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์ และใช้
งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) และจังหวัดได้ส่ง
ข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาว่า พ้ืนที่บริเวณวัดหนองน้ าเขียว มีความเหมาะสมในการ
ก่อสร้างเป็นศูนย์ดาราศาสตร์ ตามแบบแปลนของจังหวัดหนองบังล าภูหรือไม่ หรือควรปรับให้
เหมาะสมอย่างไร ซึ่งหากได้ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งความเหมาะสมของพ้ืนที่และการก่อสร้าง จังหวัดจะ
ด าเนินการประสานจัดหางบประมาณส าหรับการก่อสร้าง และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์เป็นผู้ประสานด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

วาระท่ี ๔.๒ ... 



 ๗ 
 วาระท่ี  ๔.๒  การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

 นายชวลิต  ค าเพ็ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยว่า ศิษย์เก่าในสมัยโรงเรียนฝึกหัดครูและวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ มีความผูกพัน
และยังติดต่อสื่อสารกันอยู่ เสมอ โดยในทุกปีจะมีการนัดพบเพ่ือสังสรรค์กันอยู่ เสมอ การจะ
ติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าดังกล่าว สามารถท าได้โดยการหาตัวแทนรุ่นของศิษย์เก่าให้พบและติดต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในรุ่น เพราะทุกคนจะมีข้อมูลของเพื่อนร่วมรุ่น 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายมหาวิทยาลัยค้นหาข้อมูลของศิษย์เก่าแต่ละรุ่น เพ่ือประสานจัดท า
ฐานข้อมูลของศิษย์เก่าต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  

 วาระท่ี  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ ขอหารือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ ก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง  
โดยการประชุมในครั้งต่อไปก าหนดให้จัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ  

  
 วาระท่ี  ๕.๒  การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการเข้านมัสการ 
หลวงพ่อกานต์ วรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือหารือ
เกี่ยวกับรายละเอียดการด าเนินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ในระหว่างการหารือได้มีการ
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา ซึ่งเห็นควรให้คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยอาจ
จัดเป็นกิจกรรมน าร่องกับผู้น านักศึกษาหรือสมาชิกชมรมพุทธศาสตร์ จึงขอที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
แนวทางในการด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้หารือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

  
ปิดประชุม   เวลา  ๑๕:๑๕   น. 
 

(นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์) 
บันทึก/พิมพ์ รายงานการประชุม 

 
 

(อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุจริต) 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ตรวจ/ทาน รายงานการประชุม 


