
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   

วันอังคารที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๔   
ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ  ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ 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. นายอนุรักษ์ แซ่ย่าง กรรมการ  
๑๖. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางอมรรัตน์ ศรีลา ผู้ช่วยเลขานุการ           
๒. นางสาวชุติกาญจน์ ใจมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นายทัศนัย อ้ายพุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. นางสาวทักษอร พุ่มสิริโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุม  ๑๓:๓๐ น. 

 
นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธาน 

ในที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุม  

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

 
“ข้อ ๑๓... 



 ๒ 
“ข้อ ๑๓ ค าแนะน าเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด ในช่วงเวลานี้ประชาชนพึงงดหรือชะลอ

การเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จ 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 ได้ชี้แจงและได้
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตนเพ่ือร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วม  
การประชุม ตามมาตรา ๙ (๑) โดยมีผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๗ คน ดังนี้ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

วาระท่ี ๑.๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   

  นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกที่ ๓ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เกิดคลัสเตอร์รายใหม่ ได้แก่ คลัสเตอร์ของคลินิกอุตรดิตถ์ทันตกรรม ท าให้มีผู้ติดเชื้อประกอบด้วย 
ทันตแพทย์ ภรรยา บุตร แม่ยาย และคนไข้ จ านวน ๒๐๐ กว่าคน ทั้งนี้ ขอให้ นายพยงค์ ยาเภา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นหัวหน้าส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ
อีกครั้ง 

 

ทั้งนี้ ... 



 ๓ 
  โดยส่วนตัว นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ มีประวัติการสัมผัสใกล้ชิดกับ 
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับคลัสเตอร์คลินิกอุตรดิตถ์ทันตกรรม ซึ่งเป็นบิดาของทันตแพทย์ประจ าคลินิก แต่จาก
การสอบถามข้อมูลและเรียบเรียงล าดับเวลา พบว่า ช่วงเวลาที่ นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธาน
กรรมการฯ พบกับ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะพบกับ 
ทันตแพทย์ประจ าคลินิกอุตรดิตถ์ทันตกรรม จึงไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 

  อนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับ นายชวลิต  ค าเพ็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งยั้ง และนางจินดา  มาแก้ว กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒  เรื่องกรรมการแจ้งท่ีประชุมทราบ   

  ๑. อาจารย์  ดร.รดี   ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ 
การด าเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑.๑ กรณีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนน้ าริดวิทยา จ านวน ๒ คน 
ติดเชื้อ COVID-19 จากกลุ่มคลัสเตอร์โรงเรียนน้ าริดวิทยา นักศึกษารายหนึ่งอยู่ระหว่างการรักษาตัว 
ณ โรงพยาบาลลับแล และรอส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ส่วนนักศึกษาอีกหนึ่งรายยั งเป็น
ผู้ป่วยในระดับสีเขียว โดยทางคณะครุศาสตร์ ได้ดูแลไปยังครอบครัวของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
   ๑.๒ มาตรการในการช่วยเหลือ และจัดการเกี่ยวกับเรื่องของนักศึกษาฝึกสอนของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนต่างๆ  
ที่เป็นหน่วยฝึกสอนของนักศึกษา จ านวน ๗๐๐ กว่าคน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการ 
อนุญาตให้นักศึกษาปฏิบัติงานแบบ Work From Home ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ านวยการของ
หน่วยฝึกทุกพ้ืนที่ นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหน่วยฝึกท าการสื่อสารไปยัง
นักศึกษาฝึกสอนทุกๆ แห่ง หากต้องการความช่วยเหลือ หรือมีความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับ 
การประสานงานจากโรงเรียนนักศึกษาสามารถประสานงานกลับมายังมหาวิทยาลัยได้ 
   ๑.๓ การใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยและการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัย มีก าหนดเปิด 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่จะมีนโยบายตามประกาศ
ของจังหวัด คือ จัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๑ เดือน โดยจะอบรม
เชิงปฏิบัติการการสอนแบบออนไลน์ให้แก่อาจารย์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสอนแบบออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งปิดการสอนแบบ onsite  
เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ตามนโยบายของจังหวัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติงาน
แบบ Work From Home (สอนแบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน) เพ่ือลดการสัมผัสให้น้อยลง 
   ส าหรับการเปิดให้บริการพ้ืนที่สาธารณะ ได้แก่ สนามกีฬา สระว่ายน้ าเฉลิมราชภัฏ 
ศูนย์ออกก าลังกาย มหาวิทยาลัยขอชะลอการเปิดให้บริการ เพ่ือรอให้สถานการณ์ดีขึ้น 
   ๑.๔ มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากจังหวัดอุตรดิตถ์และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  (สสจ.) ที่ เห็นความส าคัญของบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจาก
มหาวิทยาลัย (ล ารางทุ่งกะโล่) เป็นพ้ืนที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (แห่งที่ ๒) และที่ประชุมเมื่อวันที่  
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยเป็น Local Quarantine โดยจังหวัดและ สสจ. 
 

ได้จัดสรร... 



 ๔ 
ไดจ้ัดสรรวัคซีนใหก้ับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ รอบ โดยรอบที่ ๑ และ ๒ ได้จัดสรรให้กับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยง (พ้ืนที่ล ารางทุ่งกะโล่) ส าหรับรอบที่ ๓ ได้จัดสรรให้แก่ครูและ
บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ านวน ๘๐ คน และรอบที่ ๔ ได้จัดสรรให้กับ
ผู้บริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และอาจารย์ที่ต้องเดินทางไปประชุมหรือลงพ้ืนที่ชุมชน 
   อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอขอบคุณจังหวัดอุตรดิตถ์และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ ์ที่ให้ความอนุเคราะห์กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 
   ทั้ งนี้  อาจารย์  ดร.รดี   ธนารักษ์  กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให้  
อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุมแทน เนื่องจากต้องเข้า
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 

  ๒. อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการการ
น านักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๒.๑ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ จ านวน ๓๐ คน เดินทางเข้า
หอพักนักศึกษา (หอพัก ๑๓) เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งจากการสอบถามประวัติการ
เดินทาง พบว่า นักศึกษาดังกล่าวไม่ได้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง (พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)  
จึงไม่ต้องกักตัวแต่ให้เฝ้าสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน โดยให้นักศึกษารุ่นพ่ีเป็นผู้ประสาน 
ในการซื้ออาหารหรือของใช้ต่างๆ 
   ทั้งนี้ ในระหว่างเฝ้าสังเกตอาการ พบนักศึกษา จ านวน ๑ คน มีอาการท้องเสียและ
เป็นไข้ มหาวิทยาลัยได้ประสานส่งนักศึกษาเข้าตรวจหาเชื้อ COVID-19 ซึ่งผลการตรวจเป็นลบ  
แต่มหาวิทยาลัยได้จัดให้นักศึกษาแยกกักตัวเพ่ือเฝ้าสังเกตอาการต่อไป โดยขณะนี้ครบก าหนดแล้ว 
และไม่มีนักศึกษามีอาการของโรค COVID-19 
   ๒.๒ นักศึกษาที่ เดินทางมาจากพ้ืนที่ เสี่ยง ( พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)  
ซึ่งมีทั้งหมด จ านวน ๑๑ คน ก าหนดให้เข้าหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
โดยนักศึกษาต้องด าเนินการลงทะเบียนผ่าน App HUG UTT และท าการตรวจคัดกรอง (Swab)  
เพ่ือหาเชื้อ COVID-19 ก่อนเดินทางเข้าหอพักนักศึกษา หากมีผลเป็นลบจะอนุญาตให้เข้าหอพัก
นักศึกษาได้ และให้แยกกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ เป็นเวลา ๑๔ วัน ณ หอพักนักศึกษา หอพัก ๑๕  
(ห้องละ ๑ คน) โดยก าหนดให้ทุกคนวัดอุณหภูมิด้วยตนเองทุกวัน (แจกเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ให้คนละ  
๑ อัน) และให้สั่งอาหารจากร้านอาหารภายในหอพัก โดยมอบให้เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา น าไปส่งให้
นักศึกษาซึ่งจะน าไปแขวนไว้หน้าห้องพักของนักศึกษา ส าหรับของใช้ในสั่งผ่าน App 7-11 และให้
น ามาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของหอพักนักศึกษา เพ่ือน าขึ้นไปให้นักศึกษาที่ห้องพัก โดยแขวนไว้หน้า
ห้องพักของนักศึกษาเช่นเดียวกัน 
   การกักตัวของนักศึกษาดังกล่าว จะครบก าหนด ๑๔ วัน ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ และในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการพ่นยาเพ่ือฆ่าเชื้อหอพัก
นักศึกษา (หอพัก ๑๕) เพ่ือเตรียมการรับนักศึกษาทั่วไปเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ต่อไป 
   ๒.๓ นักศึกษาที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ที่มิใช่พ้ืนที่เสี่ยง ก าหนดให้เดินทางเข้าหอพัก 
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ และน่าน โดยก าหนดให้นักศึกษาด าเนินการลงทะเบียนผ่าน App HUG 
UTT และรายงานตัว ณ จุดคัดกรองที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิและซักถามประวัติ  
 

การเดินทาง... 



 ๕ 
การเดินทางย้อนหลังก่อนเดินทางเข้าหอพักนักศึกษา และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือผู้ติดตาม 
ขึ้นหอพักนักศึกษา แต่ทางหอพักนักศึกษาได้จัดให้คณะกรรมการหอพักนักศึกษา เป็นผู้อ านวย 
ความสะดวกในการขนสัมภาระหรือของใช้อื่นๆ ของนักศึกษา 

  ๓. นายพยงค์  ยาเภา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบคัสเตอร์ใหญ่ จ านวน 
๓ คลัสเตอร์ ได้แก่ ๑. คลัสเตอร์แคมป์คนงาน หมู่ที่ ๓ ต าบลท่าเสา ซึ่งควบคุมได้เรียบร้อยแล้ว  
๒. คลัสเตอร์โรงเรียนน้ าริดวิทยา ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๘ คน และอยู่ระหว่างการควบคุมการ
กระจายเชื้อ และ ๓. คลัสเตอร์คลินิกอุตรดิตถ์ทันตกรรม ซึ่งมีผู้ได้รับการยืนยันผลการตรวจว่า 
เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 จ านวน ๒๔ คน เป็นผลให้จ านวนผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ิมขึ้น
จ านวนมาก ซึ่งจังหวัดอยู่ระหว่างการหามาตรการในการควบคุม รวมถึง ได้เตรียมการเกี่ยวกับ
โรงพยาบาลสนามและ Local Quarantine เพ่ือรองรับจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมข้ึน 
  ทั้งนี้ จากผลการตรวจหาสายพันธ์ของผู้ติดเชื้อ พบว่า มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย (เดลต้า) 
จ านวน ๔ คน และอยู่ระหว่างตรวจหาสายพันธุ์อีกจ านวนหนึ่ง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกท่าน 
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกล้ชิดบุคคลอ่ืน แม้กระทั่งเวลาดื่มน้ า
หรือรับประทานอาหาร 

  ๔. นายพิษณุ  ลาภชัยเจริญกิจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หอการค้าจังหวัด
อุตรดิตถ์ ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก าหนดจัดงานหอการค้าแฟร์ 
ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี่ย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อน หากได้
ก าหนดการแล้วจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบอีกครั้ง 

  ๕. นายวีระ  รัตนศิริกุลชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี่ย 
ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๔-๕ ปี ในการด าเนินการ  
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และเงินบริจาคจาก  
ผู้มีจิตศรัทธา ประมาณ ๕๐ ล้านบาท โดยก่อสร้างบนที่ดินของมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ และเมื่อวันที่ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมและปรึกษา 
แนวทางการพัฒนาศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจาก 
มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีความส าคัญต่อชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
รวมไปถึง โรงแจบ่วงซ่ิวตั๊วด้วย ซึ่งจังหวัดจะจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเริ่ม
จากอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าสู่อ าเภอลับแล ซึ่งมีผลไม้ที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ทุเรียน
หลงลับแล-หลินลับแล และขอเสนอให้จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พัฒนา
ระบบอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีความยั่งยืนและปลอดภัย เพ่ือสร้างชื่อเสียงด้านนี้ให้กับจังหวัด
อุตรดิตถต์่อไป 
  ทั้งนี้ ศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี่ยขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะ
ภาควิชาที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ ในการให้ค าแนะน าหรือร่วมกันพัฒนาศาลเจ้าให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เช่น การจัดท าประวัติของเทพพระเจ้าที่สถิตในศาลเจ้า การฝึกฝนมัคคุเทศประจ าศาลเจ้า 
 
 

๖. นายชวลิต... 



 ๖ 
  ๖. นายชวลิต  ค าเพ็ง กรรมผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บทบาทการท างานในต าแหน่ง
รองนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งยั้ง ซึ่งเดิมได้รับหน้าที่ประธานวัฒนธรรมอ าเภอลับแล จึงมีความตั้งใจ 
ในการพัฒนาให้ต าบลทุ่งยั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งฝึกประสบการณ์ต่างๆ ของชุมชนในพ้ืนที่ เนื่องจากต าบลทุ่งยั้ง มีทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์
จ านวนมาก เช่น เวียงเจ้าเงาะ ประเพณีอัฐมีบูชา คูเมือง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ 
พระอารามหลวง โดยในขณะนี้ได้ประสานงานกับส านักศิลปากรจังหวัดสุโขทัยในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ 
และได้ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในการพัฒนาพ้ืนที่หนองพระแลให้เป็นสถานที่ส าหรับ
พักผ่อนที่ส าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ (ปอดของคนเมือง) โดยจะเริ่มพัฒนาในปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
  ส าหรับการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามที่นายวีระ รัตนศิริกุลชัย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งเพ่ือทราบ จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องกันจากอ าเภอเมืองสู่
อ าเภอลับแล ซึ่งจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเมืองผลไม้  
  ทั้งนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการผลักดันให้จังหวัดอุตรดิตถ์พัฒนาด้านระบบอาหาร เนื่องจาก
จังหวัดอุตรดิตถ์มีอาหารและผลไม้ขึ้นชื่อหลายอย่าง เช่น กระชังปลาที่มีพันธุ์ปลาจ านวนมาก ทุเรียน
หลงลับแล-หลินลับแล สับประรดห้วยมุ่น เม็ดมะม่วงหิมพาน มะขามหวาน หากสามารถผลักดันให้
อาหารและผลไม้ดังกล่าวมีความเป็นมาตรฐาน ปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์อาจถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่ง
ในครัวของประเทศ ซ่ึงจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์มากขึ้น 

  ๗. นายพงษ์พิชัย  แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี
ออนไลน์ ขึ้น เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีก าหนดทอดผ้าป่า ในวันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
  ทั้งนี้ ผู้ทีม่ียอดบริจาคตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้รับของที่ระลึก ได้แก่ พระพุทธอุตรมงคล ดังนี้ 
  - ยอดบริจาค ๒๙๙ บาท ได้รับพระพุทธอุตรมงคล ขนาด ๒ นิ้ว (พร้อมกรอบ) 
  - ยอดบริจาค ๙๙๙ บาท ได้รับพระพุทธอุตรมงคล ขนาด ๕ นิ้ว (พร้อมกรอบ) 
  - ยอดบริจาค ๒,๙๙๙ บาท ได้รับพระพุทธอุตรมงคล ขนาด ๘ นิ้ว 
  - ยอดบริจาค ๓,๙๙๙ บาท ได้รับพระพุทธอุตรมงคล ขนาด ๙ นิ้ว 
  โดยคาดว่าจะสามารถระดมทุนทรัพย์ได้ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) อนึ่ง 
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า จะประชุมหารือแนวทางดังกล่าวอีกครั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบในรายละเอียดอีกครั้ง 

๘. ดร.นวรัตน์  ทรงเกียรติกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  โครงการตลาด
ประชารัฐทั้ง ๓ ตลาด (วันอังคาร ณ ถนนด้านข้างสรรพากรจังหวัดอุตรดิตถ์ วันศุกร์ ณ สนามกีฬา
พระยาพิชัยดาบหัก และวันเสาร์ ณ ถนนด้านข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) ของดกิจกรรม  
เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) โดยทางโครงการจะประเมินสถานการณ์ทุกสัปดาห์ หากมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจะด าเนิน
โครงการตามปกติ โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เข้มงวด 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ... 
 



 ๗ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม     

 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
จ านวน  ๑๑  หน้า  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และได้จัดส่งไปยัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม มีผลสรุปดังนี้ 

- คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ จ านวน ๕ ราย 
- คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ จ านวน ๑๒ ราย 

 จึงน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายการงานประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 วาระท่ี ๔.๑ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับจังหวัดแพร่ 

นายเสรี  ทรงศักดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับจังหวัดแพร่ เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้ 

๑. ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ ตั้ งอยู่ ณ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันได้รับความ
อนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการขยายพ้ืนที่ให้บริการ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

๒. ปัจจุบันมีนักศึกษาภาคปกติ สาขาการจัดการ จ านวน ๒ รุ่น สาขาผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
จ านวน ๒ รุ่น และภาคพิเศษ สาขาผู้ประกอบการ จ านวน ๒ รุ่น 

๓. ร่วมมือกับวุฒิสภาในการก่อตั้งวิทยาลัยการป่าไม้นานาชาติ (โรงเรียนการป่าไม้แพร่เดิม) 
โดยร่วมร่างหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมชุมชน สุขภาพผู้สูงวัยและความงาม ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๔. โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับจังหวัดแพร่ มีจ านวน  
๔ โครงการดังนี้ 

 ๔.๑ โครงการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่ (Healthy Aging 
Smart City) เพ่ือพัฒนาเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่ ซึ่งจังหวัดแพร่ได้รับโองการ 
เมืองสุขภาวะของผู้สูงวัย และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว แต่ เนื่องจากจังหวัด
แพร่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ จึงได้ประสานขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการเขียนโครงการ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ 
รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่มาช่วยด าเนินการ โดยได้
ด าเนินการร่วมกันดังนี้ 

  ๑.๑ จัดระบบสารสนเทศวิชาบริการชุนชนและการบริการสุขภาพและ
พัฒนาระบบบริการแพทย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินรับรองระบบผู้สูงอายุ 

๑.๒ พัฒนา... 



 ๘ 
  ๑.๒ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในมิติการพัฒนาด้านอาชีพ 

การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ การส่งเสริมภูมิปัญญาด้านผู้สูงอายุ และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

  ๑.๓ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สมุนไพรแบบครบวงจรสู่เชิงพาณิชย์ 
  ๑.๔ ศึกษาวิจัยโภชนาการสมุนไพรพ้ืนบ้านและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

เพ่ือสุขภาพชะลอวัยป้องกันภาวะเสื่อมและบกพร่องทางการเรียนรู้และความจ าในผู้สูงอายุ 
  ๑.๕ กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวส าหรับ

ผู้สูงอายุ พัฒนาเส้นทางในการศึกษาพ้ืนที่ธรรมชาติฐานการเรียนรู้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ือเชื่อมกับการดูแลผู้สูงอายุ 

 ๔.๒ โครงการพัฒนาเมืองเก่าแพร่ จังหวัดแพร่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ในการประกาศให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองเก่า (ตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา 
กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่าแพร่ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)  
ซึ่งมีอายุ ๑,๑๙๑ ปี และได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการเขียนโครงการ
เพ่ือเสนอของบประมาณมาด าเนินการ 

 ๔.๓ โครงการพัฒนาความร่วมมือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ต าบลแม่จั๊วะ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการจัดตั้งโรงงานส าหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ซึ่งโรงงานแห่งนี้สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยในการผลิตสินค้า OTOP SMEs หรืออ่ืนๆ ได้ 
โดยจังหวัดแพร่ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ในการขับเคลื่อนโรงงานแห่งนี้  ซึ่งอุปกรณ์ภายในประกอบด้วย อุปกรณ์บรรจุเครื่องแก้ว บรรจุ
พลาสติก ระบบสุญญากาศ และจุดพิมพ์ฉลาก 

 ๔.๔ โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นโครงการ
จัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ืออบรมให้กับคนในพ้ืนที่ เนื่องจากอ าเภอลอง มีปราชญ์ชาวบ้าน ไปจนถึง
ศิลปินแห่งชาติที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้า หัตถกรรมพ้ืนเมือง รวมไปถึง ดนตรีพ้ืนเมือง (ซะล้อ ซอ ซึง) 
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่จะเชิญบุคคลเหล่านี้มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอด 
องค์ความรู้และภูมิปัญญาให้แก่เยาวชนหรือผู้สนใจ และเพ่ือสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าว
ให้คงอยู่สืบไป โดยจะจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

๕. จัดให้บริการศูนย์ออกก าลังกายส าหรับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและเปิด
โอกาสให้คนในชุมชนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยในอนาคตอาจมีการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
และจัดเก็บค่าสมาชิกเพ่ือหารายได้ให้กับชุมชนต่อไป 

อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า สืบเนื่อง
จากโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งก าหนดจัดขึ้น ณ ศูนย์ 
วิทยบริการจังหวัดแพร่ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ นั้น เนื่องจากอาคารของศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 
ไม่ได้รับการใช้งานเป็นเวลานานจึงมีสภาพทรุดโทรม มหาวิทยาลัยจึงจัดท าโครงการจิตอาสาพัฒนา
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ ขึ้น โดยจะน านักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยพัฒนาและซ่อมแซม
อาคารต่างๆ ภายในศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการแก่ชุมชน 
ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

ดร.คงวิทย์ ... 



 ๙ 
  ดร.คงวิทย์  ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า โครงการ
ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่ เป็นโครงการที่ด าเนินการมาตั้งแต่  ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ซึ่งมี นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัด
แพร่กับศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นผู้เขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณในการด าเนินการ 
และได้รับอนุมัติงบประมาณ เป็นเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  
การด าเนินงานของหน่วยงานราชการต้องด าเนินงานตามพันธกิจหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้อง
ด าเนินการภายใต้ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ด าเนินงาน เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมทางหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ
และผังเมือง  
  ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีทรัพยากรที่นักวิจัยหรือ
นักธุรกิจต้องการ โดยเฉพาะทรัพยากรด้านพ้ืนที่/สถานที่ หากมีระเบียบหรือข้อบังคับที่สามารถ 
เปิดพื้นท่ีให้บริการส าหรับนักวิจัยหรือนักธุรกิจในการใช้ด าเนินการด้านต่างๆ โดยอาจเก็บค่าเช่า หรือ
ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และ 
เป็นแหล่งในการเรียนรู้หรือศึกษาวิจัยส าหรับอาจารย์และนักศึกษา จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวต่อไป 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องระดมความคิด  

 วาระท่ี  ๕.๑  แนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพือ่ระดมทุนสนับสนุนการศึกษา 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไป
ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอที่ประชุมร่วมกัน 
ระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนทรัพย์ส าหรับสนับสนุนทุนการศึกษาและ
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ข้อเสนอแนะ ๑. เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษาแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงไม่ควรจัดกิจกรรม
ดังกล่าวในปีนี้อีกครั้ง 

  ๒. กิจกรรมจัดหารายได้อีกกิจกรรมที่เป็นที่นิยมคือ การจัดการแข่งขันวิ่ง  โดยอาจจัดร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกป ี
  ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบ ๘๕ ปี วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ว่า เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัย จึงปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน
จ านวนมาก เช่น กิจกรรมเดิน-วิ่ง กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการท าบุญ
และกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์เ พ่ือการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า ส าหรับกิจกรรม 
ด้านวิชาการ ได้ปรับให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๒๐ คน ตามประกาศของจังหวัด
อุตรดิตถ์ และจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดอยู่ระหว่างการวางแผน
ด าเนินการ หากมีความชัดเจนจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบอีกครั้งหนึ่ง 

๓. เนื่องจาก... 



 ๑๐ 
  ๓. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
จึงควรงดการจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนการศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปพรางก่อน หากเมื่อ
สถานการณ์ดีข้ึน จึงร่วมกันพิจารณาแนวทางในการด าเนินการอีกครั้ง โดยขอให้คณะกรรมการทุกท่าน
พิจารณารูปแบบแหรือแนวทางการจัดกิจกรรมและน ามาหารือร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้ กองทุนการศึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ยังมีเงินทุนส าหรับสนับสนุนทุนการศึกษาในปีการศึกษานี้
อีกจ านวนหนึ่ง 

 

 วาระท่ี  ๕.๒  แนวทางการจัดกิจกรรม Reskill Upskill ส าหรับนักศึกษาและผู้ประกอบการ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มาจาก  
ภาคธุรกิจ จึงขอที่ประชุมร่วมกันเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม Reskill Upskill ส าหรับนักศึกษาและ
ผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางให้มหาวิทยาลัยในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือบริการ
วิชาการตามความต้องการของท้องถิ่นต่อไป 

ข้อเสนอแนะ ๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
เป็นผลให้ผู้ท าธุรกิจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อย เนื่องจากไม่สามารถขายสินค้าทางหน้า
ร้าน การพัฒนาทักษะการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ควรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรจัดให้บริการ
กับภาคธุรกิจ โดยอาจเชิญองค์กรหรือบุคคลที่มีองค์ความรู้หรือประสบความส าเร็จจากการท าธุรกิจ
ออนไลน์มาเป็นวิทยากรในการอบรม การจัดอบรมอาจจัดในรูปแบบ onsite ควบคู่กับ online  

   นอกจาก ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ อาจมีการอบรมทักษะการท าบัญชีครัวเรือน ทักษะ
การท าการตลาดออนไลน์ เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการตลาด เป็นต้น 

  ๒. การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาจมีการจัดเป็นกลุ่มวิชา (Block course) อย่างเช่น
โครงการ Education for Business Development (EBD) ที่ผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อส าเร็จตาม
หลักสูตรแล้วจะได้รับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร โดยอาจขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา หรือ
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้ว โดยการจัดหลักสูตรที่มีความทันสมัยและ 
เป็นการ Reskill-Upskill ตามความต้องการของสังคม ตลาด หรือผู้เข้าร่วมโครงการ 

  ๓. จากการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์ เก่า ได้รับข้อมูลจากผู้ที่ต้องการสอน 
ในโรงเรียน แต่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ซึ่งไม่สามารถสอนได้ เนื่องจาก 
ไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับรายวิชาชีพ
ครู เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครู จะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการ
เป็นครูในโรงเรียน นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะหรือเทคนิคการสอนออนไลน์ให้แก่ครู 
  ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า 
คณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์ อยู่ระหว่างด าเนินการขอเปิด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ประสานกับครุสภา) ซึ่งหากเป็นไปตามแผนการด าเนินการจะ
สามารถเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ ... 



 ๑๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี - 
 
ปิดประชุม   เวลา  ๑๕:๓๐   น. 
 
 

(นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์) 
บันทึก/พิมพ์ รายงานการประชุม 

 
 
 

(อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ตรวจ/ทาน รายงานการประชุม 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์) 
รองอธิการบดี 

กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


