
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔   

วันอังคารที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   
ณ  ห้องประชุมพิชัยสัมมนา  ชั้น ๑ อาคารคณะวิทยาการจัดการ 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. ดร.คงวิทย์ ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 

๑. นายเสรี ทรงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
๒. นายอนุรักษ์ แซ่ย่าง กรรมการ ติดภารกิจ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. นางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๕. นางสาวดรุณี อินปา เจ้าหน้าทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนา 
๖. นางสาวจันจิรา คุ้มสา เจ้าหน้าทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗. นางสาวเฉลิมขวัญ เหล็กทอง เจ้าหน้าทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘. นางอมรรัตน์ ศรีลา ผู้ช่วยเลขานุการ           
๙. นางสาวชุติกาญจน์ ใจมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายทัศนัย อ้ายพุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายทศพร ดีเทศน์ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 
๑๑. นางสาวทักษอร พุ่มสิริโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุม... 



 ๒ 
เริ่มประชุม  ๑๓:๓๐ น. 
 
 เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และพระราชก าหนด ว่าด้วย การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงและให้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แสดงตนเพ่ือร่วมประชุม ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม ตามมาตรา ๙ (๑) โดยมีผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๓ คน 
ดังนี้ 

๑. นายชวลิต ค าเพ็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายธเนศ สุนพงศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายสกล เนตรใสวรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

และมีผู้เข้าประชุม จ านวน ๑๒ คน อยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน ดังนี้ 
๑. นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการ 
๒. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๓. ดร.นวรัตน ์ ทรงเกียรติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๕. นายเฉลิมพล เพียรสุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสาวชลธิรศน ์ วรพันธ์พิมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. นางจินดา มาแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. นายพยงค์ ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๙. นายพงษ์พิชัย แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๐. ดร.คงวิทย์ ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ  

 นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็น
ว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดประชุม และได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ นายพยงค์   
ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
จากนั้น ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

วาระท่ี ๑.๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   

  นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการร่างหลักสูตร ซึ่งคาดว่า
จะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๖  

 

ส าหรับหลักสูตร... 



 ๓ 
  ส าหรับหลักสูตรที่จะท าการเปิดสอน นอกจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็น
หลักสูตรระยะยาว มหาวิทยาลัย ยังมีโครงการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น เพ่ืออบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้สนใจ เช่น หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัย (Ageing Society) หลักสูตรการ
พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องจาก อสม. ในปัจจุบันมีจ านวนมาก และ  
อสม. ถือเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินงานทางด้านสาธารณสุข หลักสูตรการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เพ่ิมศักยภาพให้กับหน่วยกู้ภัย เป็นต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒  เรื่องกรรมการแจ้งท่ีประชุมทราบ   

  ๑. นายพยงค์  ยาเภา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่มีการประชาสัมพันธ์
รับสมัครบูธงานไม้ด่าง (ผู้จัดมาจากจังหวัดลพบุรี) ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ถนนแปดวา  
ขอยืนยันว่าจังหวัดยังไม่อนุญาตให้ด าเนินการจัดงานดังกล่าว โดยจังหวัดได้เสนอเงื่อนไขหากต้องการ
จัดงาน คือ 
   - จัดงาน ณ เมืองต้นไม้ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
   - จัดงานพร้อมกับงานหอการค้าแฟร์ ซึ่งด าเนินการโดยหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และมีก าหนดจัดหลังงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ของปีนี้ 
  ส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในจังหวัด แม้จะมี
การติดเชื้อในบางพ้ืนที่ แต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 

  ๒. ดร.นวรัตน์  ทรงเกียรติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนี้ 
   ๒.๑ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ก าหนดจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “ตะโก
กรันนิ่ง ซีซั่น ๒ @ ลับแล” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายได้จากการจัดกิจกรรมน าไป
ช่วยเหลือศูนย์การศึกษาพิเศษและมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่แม่ผู้ยากไร้ แม่ผู้ด้อยโอกาสของชมรม
แม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้ง เป็นค่าบริหารจัดการของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ส าหรับ
รายละเอียดจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบอีกครั้ง 

    ๒.๒ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ร่วมกับ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เรียนเชิญจิตกรผู้มีชื่อเสียง
ระดับประเทศของไทย จ านวน ๑๐ คน จัดกิจกรรมฝึกทักษะ (Workshop) ด้านจิตกรรมให้แก่
นักเรียนนักศึกษา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (หลังเก่า) ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรมอยู่ระหว่างการ
พิจารณา (ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕) ส าหรับรายละเอียดจะแจ้งให้
คณะกรรมการทราบอีกครั้ง 

  ๓. นายวีระ  รัตนศิริกุลชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนี้ 
   ๓.๑ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ มีอาสาสมัครจ านวนกว่า ๔๐๐ คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นเป็น
เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา อายุโดยเฉลี่ยของอาสาสมัครมือใหม่ อยู่ระหว่าง ๑๖-๑๗ ปี ซึ่งยัง
ขาดประสบการณ์และทักษะในการกู้ภัย เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จึงเป็นการดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จะเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 ๓.๒ มูลนิธิ ... 



 ๔ 
 
   ๓.๒ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ด าเนินการจัด
กิจกรรมต้านภัยหนาว ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ พ้ืนที่อ าเภอพิชัย พ้ืนที่อ าเภอทองแสนขัน 
และพ้ืนที่อ าเภอท่าปลา รายละเอียดดังนี้ 
   - พ้ืนที่อ าเภอพิชัย แจกถุงยังชีพ จ านวน ๔๐๐ ชุด ณ ที่ว่าการอ าเภอพิชัย 
   - พ้ืนที่อ าเภอทองแสนขัน แจกถุงยังชีพ จ านวน ๔๐๐ ชุด พร้อมจัดหน่วยแพทย์
ให้บริการตรวจสุขภาพ ท าฟัน และตรวจวัดสายตา (มอบยา มอบแว่น) ณ ที่ว่าการอ าเภอทองแสนขัน 
   - พ้ืนที่อ าเภอท่าปลา แจกถุงยังชีพ จ านวน ๒๐๐ ชุด พร้อมมอบถังเก็บน้ า (แทงค์
น้ า) เพ่ือประชาชน ณ ที่ว่าการอ าเภอท่าปลา 
   ๓.๓ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ก าหนดจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดหลวงปู่ไต้ฮงกง ซึ่ง
เป็นพระประธานในส านักงานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยใน
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔ มีการแจกยังยังชีพ จ านวน ๔๐๐ ชุด และมอบทุนการศึกษา จ านวน ๕๐ ทุนๆ 
ละ ๑,๐๐๐ บาท นอกจากมียังมีการแจกขนมมงคลซึ่งเป็นของสักการะหลวงปู่ไต้ฮงกง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม     

 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
จ านวน  ๑๑  หน้า  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  และได้จัดส่งไปยัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม มีผลสรุปดังนี้ 

- คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ จ านวน ๑ ราย 
- คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ จ านวน ๑๖ ราย 

 จึงน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

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

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความ
ประพฤติดี ผลการเรียนดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
และได้ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาดังกล่าว 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงขอคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ทั้งนี้ ... 



 ๕ 
  ทั้งนี้ บัญชีกองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีเงิน
คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๒๔,๖๔๘.๓๔ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อย 
สี่สิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีด าริให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนส าหรับสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและ
ทุนการศึกษาเนื่องในวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งจะก าหนดประชุมเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ข้อเสนอแนะ ๑. ควรพิจารณาเพ่ิมทุนส าหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย 
 ๒. ควรให้นักศึกษาทุนมีส่ วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมของ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
๓. ควรจัดสรรทุนให้ครอบคลุมนักศึกษาทุกประเภท ได้แก่ เรียนดี กีฬาเด่น และมีจิตอาสา 
๔. ควรมีการติดตามการใช้เงินทุนของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เช่น ให้รายงานการใช้

เงิน พร้อมแนบหลักฐาน 
๕. ควรพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ – ๔ หรือนักศึกษาที่ก าลังส าเร็จ

การศึกษา เพ่ือให้มีเงินทุนในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือในการสมัครงาน 

มติที่ประชุม ๑. มติเสียงส่วนใหญ่ (๗ : ๕) เห็นชอบให้สนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ านวน ๒๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

   ๒. เห็นชอบ ให้ก าหนดเงื่อนไขในการพิจารณาทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้ 

    ๒.๑ เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ – ๔ 
    ๒.๒ มีผลการเรียนดี หรือมีผลงานด้านกีฬาเด่น หรือเป็นผู้มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ 
   ทั้งนี้ ก าหนดให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการฯ เข้าร่วมกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยและกิจกรรมของคณะกรรมการฯ ทุกกิจกรรม (นักศึกษาช่วยงาน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องระดมความคิด  

 วาระท่ี  ๕.๑  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ จึงขอที่ประชุม
ร่วมกันระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์โอกาสและปัจจัยหนุนเสริม ในการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
พ้ืนที่มหาวิทยาลัย (ม.ใน) และ พื้นที่มหาวิทยาลัย ล ารางทุ่งกะโล่ (อาคารชนชาติพันธุ์ หอประชุม และ
คณะพยาบาลศาสตร์)  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลงตัวใน ๓ มิติ คือ  

(๑) ขีดความสามารถของคนในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  
(๒) เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่และน่าน  
(๓) การด าเนินงานพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

ข้อเสนอแนะ ๑. โอกาสและปัจจัยหนุนเสริมในการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ม.ใน) ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๓ มิติ โอกาสและปัจจัย 
ขีดความสามารถของ
คนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แพร่ น่าน 
 

- การเป็นที่ปรึกษา (Consult) ให้กับหน่วยงานภาคีภาคเอกชน 
- การผลักดันให้มีการน าแผนธุรกิจที่ได้รับรางวัลของนักศึกษาสู่การ

ปฏิบัติจริง เช่น แผนธุรกิจเ พ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับสระว่ายน้ าของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น   



 ๖ 
๓ มิติ โอกาสและปัจจัย 

- การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม 
ในพ้ืนที่เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเพ่ือใช้ประโยชน์
ทรัพยากรร่วมกัน 

- การให้บริการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ  (Organizer) แบบครบวงจร เช่น 
การจัดประชุม การจัดงานวิ่ง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดงาน 
เลี้ยงฉลอง เป็นต้น 

- ร่วมมือกับเครือข่ายนักออกแบบส่วนกลางเพ่ือการสร้างสรรค์อัตลักษณ์
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ในด้านต่าง เช่น การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่   
การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา รูปแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ทันสมัย 
เช่น ซิ่น เสื้อ กระเป๋า เป็นต้น 

- การใช้ศักยภาพบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น โรงพิมพ์ (การ
ออกแบบ) ไปรษณีย์ การโรงแรม 

เศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 

- การใช้พ้ืนที่อาคารราชภัฏพลาซ่า (URU Plaza) แบ่งพ้ืนที่เพ่ือให้พ่อค้า
แม่ค้าเข้ามาเช่า 

- การบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เช่น  
ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเช่าหอพักใน จะเป็นการน าเงินคืนกลับให้
มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง 

- การยกระดับ (Upgrade) โรงพิมพ์ เครื่องมือและองค์ความรู้ของ
บุคลากรให้มีความทันสมัย 

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการสระว่ายน้ าแบบครบวงจร เช่น บริการ
ฝึกว่ายน้ าให้กับผู้ที่สนใจ การจ าหน่ายอุปกรณ์ว่ายน้ า 

- การวิเคราะห์ต้นทุนก าไรของงานบริการเพื่อเกิดผลก าไรในแต่ละส่วน 
งานตามพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย 
 

- การพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเกษตร
แบบ green ปลอดสารพิษ ที่สอดคล้องและรองรับกับ BCG Economy 
Model เช่น คณะเกษตรศาสตร์ให้บริการ ฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน
ภาคี ใน พ้ืนที่ และเครื อข่ ายกลุ่ มจั งหวัด การแปรรูปผลิตภั ณฑ ์
ทางการเกษตร เช่น การแปรรูปข้าวเพ่ือจ าหน่าย การเลี้ยงและ
เพาะพันธุ์ปลาบู่ส่งออกเพ่ือจ าหน่าย การสร้างครัวของภูมิภาคเหนือ 
(ปลา ไข่ หมู่ วัว) ที่ได้มาตรฐานพร้อมส่งออก เป็นต้น 

- การพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการตรวจรับรอง
มาตรฐาน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โรงงานต้นแบบผลิตสินค้า 
ได้มาตรฐานสากลให้กับกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ 
ผู้ผลิต และเครือข่ายกลุ่มจังหวัด เป็นต้น 

- การจ้างงานนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนภายใต้เงื่อนไขการให้ทุน 

 

 

๒. โอกาส... 



 ๗ 
  ๒. โอกาสและปัจจัยหนุนเสริมในการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ล าราง 
ทุ่งกะโล่ (อาคารชนชาติพันธุ์ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาล) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓ มิติ โอกาสและปัจจัย 
ขีดความสามารถของ
คนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แพร่ น่าน 
 

- การบูรณาการความร่วมมือจากผู้มีศักยภาพจากทุกภาคส่วนมาเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือในการท าธุรกิจเพ่ือสังคม 

- การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมไปถึง การท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะท าให้เกิด
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม ่

เศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 

- การให้บริการอาคาร สถานที่ เช่าพ้ืนที่บริเวณทุ่งกะโล่เพ่ือธุรกิจเกษตร
โดยมีการก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า เช่น การลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะเกษตรศาสตร์ การท าโซล่าฟาร์ม  
เป็นต้น 

- การให้บริการเช่าพ้ืนที่เพ่ือจัดประชุมสัมมนาทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ เพ่ือหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยมีหอประชุม
ขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคและที่พักที่ชัดเจนโดยเชื่อมโยงกับเครือข่าย
โรงแรมในพ้ืนที่ เชื่อมภาคีเครือข่ายองค์กรในพ้ืนที่ที่ต้องการใช้พ้ืนที่ 
ในการจัดประชุมขนาดใหญ่ เช่น เครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศ มูลนิธิ
ปอเต็กตึ้งทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มหกรรมประกวด
พระ การปรับอาคารชนชาติพันธุ์ให้เป็นห้องประชุมขนาดต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับการประชุม หรือศูนย์แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัด  ค่ายวิชาการ
ของเครือข่ายสถานศึกษาในพ้ืนที่ การใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐานเพ่ือรองรับการจัดแข่งขันขนาดใหญ่ เป็นต้น 

- การปรับภูมิทัศน์รอบบึงทุ่งกะโล่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร
แบบครบวงจร เช่น อุทยานโคจิมา การท าถนนรอบบึง การท าเลน
จักรยาน อุตรดิตถ์เมืองต้นไม้ จุดปล่อยปลา การปลูกต้นตาล ศูนย์
เรียนรู้เพ่ือการท่องเที่ยว/เมืองจ าลองอุตรดิตถ์ (เปิดประตูสู่อุตรดิตถ์) 
รูปแบบสารสนเทศ (IT) เป็นต้น 

- การพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่เป็นจุดเด่น
ของเมือง ๓ วัฒนธรรม เช่น เป็นจุดเช็คอินของจังหวัด บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีฯ อุตรดิตถ์เมืองต้นไม้ เป็นต้น  

- การพัฒนาอาคารเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน 
(ทุ่งกะโล่) หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามสากลและมี
จุดจ าหน่าย  

งานตามพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย 
 

- การพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเกษตรแบบ green 
ปลอดสารพิษ ที่สอดคล้องและรองรับ BCG Economy Model เช่น 
การให้บริการ ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาคีในพ้ืนที่และเครือข่าย 
กลุ่มจังหวัด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น การแปรรูปข้าว
เพ่ือจ าหน่าย เป็นต้น 

ระเบียบวาระท่ี ๖ ... 



 ๘ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี - 
 
ปิดประชุม   เวลา  ๑๗:๐๐   น. 
 
 

(นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์) 
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ตรวจ/ทาน รายงานการประชุม 
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