
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   

วันอังคารที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๔   
ณ  ห้องประชุมพิชัยสงคราม  ชั้น ๔ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

-------------------------------------- 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 

๑. นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการ 
๒. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๓. ดร.นวรัตน ์ ทรงเกียรติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๕. นายธเนศ สุนพงศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายเฉลิมพล เพียรสุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายชวลิต ค าเพ็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวชลธิรศน ์ วรพันธ์พิมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๙. นางจินดา มาแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๐. นายพยงค์ ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๑. นายพงษ์พิชัย แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๒. นายสกล เนตรใสวรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๓. นายเสรี ทรงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. ดร.คงวิทย์ ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายอนุรักษ์ แซ่ย่าง กรรมการ ติดภารกิจ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ ์ รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา จิตต์มั่น ผู้ช่วยอธิการบดี 
๘. อาจารย์ ดร.รัชดา ค าจริง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๙. อาจารย์ ดร.พุทธดี อุบลศุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๐. นางอมรรัตน์ ศรีลา ผู้ช่วยเลขานุการ           
๑๑. นางสาวชุติกาญจน์ ใจมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๑๒. นายทัศนัย... 



 ๒ 
๑๒. นายทัศนัย อ้ายพุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวทักษอร พุ่มสิริโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุม  ๑๓:๓๐ น. 

 
นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานใน

ที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม  

เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ซึ่งได้มีข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๑)  
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งข้อ ๑๓ ได้ก าหนดไว้ว่า 

“ข้อ ๑๓ ค าแนะน าเกี่ยวกับการเดินทางข้าเขตพ้ืนที่จังหวัด ในช่วงเวลานี้ประชาชนพึงงดหรือชะลอ
การเดินทางข้ามเจตพ้ืนที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จ าเป็นและควรพักหรือท างานอยู่ ณ ที่พ านักของตน กรณี
จ าเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่ ต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการก าหนด ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว” 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนด 
ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศในราชกิจจา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดย อาจารย์ 
ดร.รดี  ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงและได้ขอให้
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตนเพ่ือร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม 
ตามมาตรา ๙ (๑) โดยมีผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

๑. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๒. นายธเนศ สุนพงศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายชวลิต ค าเพ็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสาวชลธิรศน ์ วรพันธ์พิมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๕. นายสกล เนตรใสวรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
และมีผู้เข้าประชุม จ านวน ๑๑ คน อยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ดังนี้ 
๑. นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการ 
๒. ดร.นวรัตน ์ ทรงเกียรติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๔. นายเฉลิมพล เพียรสุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นางจินดา มาแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๖. นายพยงค์ ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. นายพงษ์พิชัย แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. นายเสรี ทรงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ดร.คงวิทย์ ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ... 
 



 ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

วาระท่ี ๑.๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   

 ๑.๑.๑ แนะน าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน  
๒๕๖๓ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 

๑. นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการ 
๒. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ดร.นวรัตน ์ ทรงเกียรติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายธเนศ สุนพงศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายเฉลิมพล เพียรสุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายชวลิต ค าเพ็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวชลธิรศน ์ วรพันธ์พิมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางจินดา มาแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายพยงค์ ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายพงษ์พิชัย แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายสกล เนตรใสวรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายเสรี ทรงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. ดร.คงวิทย์ ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕. ประธานสภานักศึกษา  กรรมการ  
๑๖. นายกองค์การนักศึกษา 

 
กรรมการ 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๑๒๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๒. อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการฯ ได้ขอให้คณะกรรมการ
แนะน าตัวต่อที่ประชุม ดังนี้ 

๑. นายเสรี  ทรงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

๒. นายพยงค์... 



 ๔ 
๒. นายพยงค์  ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหัวหน้า

ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

๓. ดร.คงวิทย์  ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ประธาน
กรรมการ บริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด หรือ โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม WEC  แก๊สหุงต้ม  
พีเอพี (PAP Gas) 

๔. ดร.นวรัตน์  ทรงเกียรติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปั จจุบันด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

๕. นายเฉลิมพล  เพียรสุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา
ศาลเจ้าปั๊ปเก๊กโกว่เบี่ย อดีตประธานมูลนิธิโรตารี่อุตรดิตถ์ 

๖. นายพิษณุ  ลาภชัยเจริญกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(MBA WIL) 

๗. นายพงษ์พิชัย  แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

๘. นางจินดา  มาแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
(EBD) 

๙. นายวีระ  รัตนศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธาน
มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ อดีตประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

๑๐. นายธเนศ  สุนพงศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
บริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

๑๑. นายชวลิต  ค าเพ็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธาน
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  

๑๒. นายสกล  เนตรใสวรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนายก
สมาคมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดน่าน ประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอเวียงสา ก านันต าบล 
ทุ่งศรีทอง 

๑๓. นางสาวชลธิรศน์  วรพันธ์พิมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
เลขานุการหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และประกอบธุรกิจสนามหญ้าเทียมอุตรดิตถ์ยูไนเต๊ด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

๑.๑.๒ แนะน า... 

 



 ๕ 
 ๑.๑.๒ แนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการแต่งตั้ง  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
และได้แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และมหาวิทยาลัย ได้แต่ตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๐๘๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
และ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๑๐๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวณิี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดี 

๖. อาจารย์ ดร.รด ี ธนารักษ์ รองอธิการบดี 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

๘. อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี 

๙. อาจารย์ ดร.รัชดา ค าจริง ผู้ช่วยอธิการบดี 

๑๐. อาจารย์ ดร.พุทธดี อุบลศุข ผู้ช่วยอธิการบดี 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา จิตต์มั่น ผู้ช่วยอธิการบดี 

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติและ
เสียสละในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย และได้แนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมภารงานที่ได้
มอบหมาย ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์ รองอธิการบดี รับผิดชอบงานบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ทั้งบุคลากรและสถานที่ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิจัย งาน
บริการวิชาการ งานพันธกิจสัมพันธ์และงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการและ
ทุ่งกะโล่โมเดล 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน รองอธิการบดี รับผิดชอบงานแผน
งบประมาณและการเงิน 

๕. อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ รองอธิการบดี รับผิดชอบงานเครือข่ายภาคีสัมพันธ์
การสื่อสารองค์กร และการศึกษาตลอดชีวิต (Live Long Learning) 

๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิวัตม์... 



 ๖ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบงานจัดหา

รายได้ (Business Unit) 
๗. อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา

และวัฒนธรรม 
๘. อาจารย์ ดร.รัชดา  ค าจริง ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
๙. อาจารย์ ดร.พุทธดี  อุบลศุข ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบงานภูมิสถาปัตย์ของ

มหาวิทยาลัย 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา  จิตต์มั่น ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบงานพัสดุ 

บัญชีและการเงิน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๑.๓ นโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
   รองศาสตราจารย์  ดร.สุภาวิณี   สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ น าเสนอนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุม ดังนี้ 
   มิติที่หนึ่ง การจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต โดยบัณฑิตมิได้หมายความถึง 
ผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เท่านั้น แต่หมายรวมถึงคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่  
เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ 
   ส าหรับเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยจะเข้าไปสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กที่เรียนใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาแบบ
ออนไลน์ การผลิตสื่อการสอนหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ 
   ส าหรับวัยท างาน มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
เพ่ือสนับสนุนคนวัยท างาน รวมไปถึงการจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course)  
เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้หรือพัฒนาทักษะให้แก่ผู้สนใจทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่จะจัดให้มีหลักสูตร
เกี่ยวกับการสร้างทักษะในการด าเนินชีวิต 
   มิติที่สอง การพัฒนาก าลังคน ทั้งเรื่อง OTOP SME หรือ เกษตรกรในยุค New 
Normal ซึ่งจะเป็นการท าการเกษตรยุคใหม่ มหาวิทยาลัยจะใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี ในการยกระดับอาชีพและรายได้ของคนในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่  และน่าน  
ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาจมีส่วนร่วมในการร่วมผลิตหลักสูตรระยะสั้นหรือ  
จัดกลุ่มคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
   มิติที่สาม การสนับสนุนทรัพยากร ที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและสถานที่ส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา 
รวมทั้ง รับนักศึกษาเข้าท างาน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี ๑.๒  เรื่องกรรมการแจ้งท่ีประชุมทราบ   
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ... 



 ๗ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม     
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระที่  ๔.๑  ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแนวทางการด าเนินงานแก่คณะกรรมการกิจการ
ส่งเสริมมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ ๑. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาและพัฒนาก าลังคนเพ่ือยกระดับอาชีพและรายได้ 
ของคนในพ้ืนที่อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะหรือความรู้ที่คนในพ้ืนที่ต้องการจะ
พัฒนา หรือทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
(Short Course) ดังกล่าว รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมและจัดกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม 

   ๒. ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการการยกระดับการพัฒนาพ้ืนที่ ล ารางทุ่งกะโล่  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าหรือรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร์หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง การจัดการการท่องเที่ยวหรือตลาดเมืองต้นไม้ ณ ล ารางทุ่งกะโล่ 

   ๓. ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการด าเนินงานด้านต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยในด้านการ
บริหารธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้ที่มีอยู่ของ
มหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนตามพันธกิจที่ก าหนดได้ 

   ๔. ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น สนับสนุนทรัพยากรในการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

   ๕. ให้การสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ แก่นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องระดมความคิด  

 วาระท่ี  ๕.๑  แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

   จากการน าเสนอนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ของรองศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี และข้อเสนอแนะแนวทางทางการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ประกอบกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ ได้ก าหนดหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

 

๑) ส่งเสริม ... 



 ๘ 
   (๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   (๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น 
   (๓) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
   (๔) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมก าลังคนและ
พัฒนาศักยภาพของคนในพ้ืนที่ โดยด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

   ๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
และสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัด
อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๒. ข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน ระหว่างส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

   จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ ๑. การจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนทรัพย์ส าหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ควรจัดกิจกรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ของคณะกรรมการ เช่น กิจกรรมทอดผ้าป่าเ พ่ือการศึกษา  
ควรปรับเปลี่ยนวิธีและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

- ควรเพิ่มทุนส าหรับนักกีฬาแยกกับทุนส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี 
- วิธีการให้ทุนการศึกษาอาจจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วม เช่น การเขียนเรียงความตาม

หัวข้อที่ก าหนด นอกจากนี้ ควรมีการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติม 

๒. ควรสนับสนุนหรือส่งเสริมนักศึกษาและศิษย์เก่า ที่มีความโดดเด่น หรือเป็นคนเก่ง  คนเด่น 
ในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน อันจะช่วยดึงดูดให้เห็นว่า
หากเยาวชนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะดี  จะได้รับโอกาสดีดีในชีวิตดังบุคคลตัวอย่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย 

๓. แนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษานอกจากการมอบทุนให้แก่นักศึกษา ควรส่งเสริมให้
นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน โดยอาจประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือรับนักศึกษาที่
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปทที่ ๓ หรือ ชั้นปทที่ ๔ เข้าท างาน ซึ่งจะเป็นการฝึกประสบการณ์การท างานจริงให้แก่
นักศึกษาและสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา เนื่องผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนและ
บางท่านอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐ เห็นควรช่วยสร้างช่องทางด้านนี้ให้กับนักศึกษา หากสามารถ
ด าเนินการตรงนี้ได้ จะเป็นการสร้างให้เห็นว่า ถ้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะมีรายได้
ระหว่างเรียน 

 
 

ในการนี้ ... 



 ๙ 
ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานแก่

มหาวิทยาลัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้ทุกหลักสูตรด าเนินการแบบ CIWIE หรือ WIL คือการศึกษา

ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการท างานจริงในสถานประกอบการจริง เพ่ือฝึกประสบการณ์จริงให้กับ
นักศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที และควรเพ่ิมทักษะที่หลากหลาย
ให้แก่นักศึกษาเพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  เพราะที่ผ่านมามีนักศึกษาหลายคนที่อาจได้งาน
ท าไม่ตรงกับศาสตร์ที่เรียนมา อีกท้ัง ยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา 

๒. มหาวิทยาลัย ควรจัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีความเหมาะสมให้แก่นักศึกษา 
โดยเฉพาะหลักสูตร CIWIE หรือ WIL เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

๓. รัฐบาลได้ด าเนินการอนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอนุมัติงบประมาณ เป็นเงิน 524 ล้านบาท และได้
ก าหนดกรอบในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- การพัฒนาสินค้า OTOP การท่องเที่ยวและการค้า  
- เกษตรปลอดภัยและเกษตร 
- พัฒนาทักษะฝทมือแรงงานหรืออบรมอาชีพ 
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีศักยภาพในการด าเนินโครงการตามกรอบที่ ๑-๓ จึงขอเชิญ

ให้เสนอโครงการเพื่อของด าเนินการ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์จะส่งหนังสือเพ่ือชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง 
๔. จังหวัดอุตรดิตถ์ จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) โดยจะข้อความอนุเคราะห์
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์การที่มีองค์ความรู้จ านวนมาก ร่วมกันจัดท าแผนดังกล่าว ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า 
“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” โดยจังหวัดอุตรดิตถ์  
จะประสานรายละเอียดอีกครั้ง 

๕. มหาวิทยาลัยควรน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ไปต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลในการพัฒนาจริง 
โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนทั้งในเขตพ้ืนที่บริการทั้งอุตรดิตถ์ แพร่ และ น่าน ในการด าเนินการ 

๖. เนื่องจากวิกฤติด้านงบประมาณที่ลดลง มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการเพ่ิมรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย เช่น การเปิดพ้ืนที่ทุ่งกะโล่ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ หากขัดต่อระเบียบของ
มหาวิทยาลัยหรือระเบียบอื่นๆ มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนา
ดังกล่าวสามารถด าเนินการต่อไปได ้

๗. มหาวิทยาลัยควรแสดงความชัดเจนในการรับผิดชอบต่อท้องถิ่น ตามปรัชญาที่ว่า  
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพ่ือให้
ท้องถิ่นเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยแท้จริง 

๘. ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสามารถประสานหอการค้าไทยและหอการค้า
จังหวัดเพ่ือร่วมด าเนินการได้ โดยเฉพาะการจัดหาทรัพยากรต่างๆ เช่น เตียง เนื่องจาก SCG ได้ให้การ
สนับสนุนเตียงกระดาษส าหรับโรงพยาบาลสนาม โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด หรือสาธารณสุข
จังหวัด ท าหนังสือหรือประสานยืนยันความต้องการในการใช้งาน ทาง SCG จะด าเนินการจัดส่งเตียง
กระดาษให้ทันที 

 
๙. มูลนิธิ... 



 ๑๐ 
๙. มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ มีทีม SCOT (Special Covid-19 Operation Team : SCOT) 

ซึ่งเป็นทีมท่ีได้รับการฝึกฝนในการรับ-ส่งและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือได้รับเชื้อ COVID-19 
ท่านที่ต้องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สามารถประสานข้อมูลมาที่ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ได้ทันที  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 วาระท่ี  ๖.๑  รายงานผลการด าเนินงานและงบการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ชุดเดิม) 

    นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ ในนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ชุดเดิม ขอรายงานผลการด าเนินงานและงบการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ชุดเดิม ดังนี้ 

  กิจกรรม 

   ๑. โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เ พ่ือระดมทุนทรัพย์ส าหรับเป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สามารถระดมทุนทรัพย์ จ านวนเงิน ๕๕๕,๒๒๔ บาท (ห้าแสนห้าหมื่น
ห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 

  การสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 

 ๑. สนับสนุนกิจกรรม URU Freshy Boy & Girl ๒๐๑๙ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 
 ๒. สนับสนุนกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ปท ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
 ๓. สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
     ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๒ “กาสะลองค าเกมส์” 
 ๔. สนับสนุนทุนการศึกษา ปทการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  รวมเป็นเงิน ๓๔๕,๐๐๐ บาท 

 ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มียอดเงินคงเหลือ ๒๑๙,๓๗๔.๑๕ บาท (สองแสน 
หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์)  และนายวีระ  รัตนศิริกุลชัย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้บริจาคเงินในนาม คุณแม่ล าจวน  อึงศิริอาภรณ์ ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดย นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธาน
กรรมการฯ เป็นตัวแทนในการมอบเงิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย รองอธิการบดี 
เป็นผู้แทนอธิการบดีในการรับมอบเงินและได้มอบเงินให้แก่ นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธาน
กรรมการฯ เพ่ือน าเข้ากองทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ ... 
 



 ๑๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องอ่ืนๆ 

 วาระท่ี  ๗.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

   อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปท ๒๕๖๔ 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ครั้งที ่ วันที่ สถานที ่
๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ห้องประชุมพิชัยสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๕/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ประจ าปท ๒๕๖๔ ตามเสนอ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการติดภารกิจให้พิจารณาปรับเปลี่ยนก าหนดการ
ประชุมในครั้งนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

 
ปิดประชุม   เวลา  ๑๕:๑๕   น. 
 
 

(นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์) 
บันทึก/พิมพ์ รายงานการประชุม 

 
 
 

(อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ตรวจ/ทาน รายงานการประชุม 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์) 
รองอธิการบดี 

กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


