
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   

เมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๕   
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 คำเพ็ง 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. นายชินกฤต จันต๊ะ กรรมการ 
๑๖. นายณัฐพรรดิ์ ทับชู กรรมการ  
๑๗. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 - 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓:๓๐ น. 
 
 
 
 

เนื่องจาก... 
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 เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และพระราชกำหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงและให้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม ตามมาตรา ๙ (๑) โดยมีผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ คน 
ดังนี้ 

๑. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๒. นายธเนศ สุนพงศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางสาวชลธิรศน ์ วรพันธ์พิมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๔. นางจินดา มาแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๕. นายสกล เนตรใสวรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๖. นายชินกฤต จันต๊ะ กรรมการ 
๗. นายณัฐพรรดิ์ ทับชู กรรมการ  

และมีผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๑ คน อยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน ดังนี้ 
๑. นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการ 
๒. ดร.นวรัตน ์ ทรงเกียรติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๔. นายเฉลิมพล เพียรสุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายชวลิต คำเพ็ง 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  

 นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็น
ว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับ นายชินกฤต  จันต๊ะ นายกองค์การ
บริหารกิจกรรมนักศึกษา และนายณัฐพรรดิ์  ทับชู ประธานสภานักศึกษา ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษาเป็นครั ้งแรก จากนั ้นได้ ดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

วาระท่ี ๑.๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   

  นายวิเชียร  แสงวิว ัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า มหาวิทยาลัย 
ดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร  
ผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะจัดตั้งใหม่ของมหาวิทยาลัย 

 

ทั้งนี้... 
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  ทั้งนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีนโยบายในการผลักดันให้เปิดหลักสูตรการบรรเทา  

สาธารณภัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ผลักดันให้
มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการเปิดหลักสูตร และจะนำมาเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยต่อไป เนื่องจากจังหวัด
อุตรดิตถ์มีองค์กรด้านจิตอาสา เช่น มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ และมีผู้ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาเป็นจำนวนมาก ซึ่ง
ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒  เรื่องกรรมการแจ้งท่ีประชุมทราบ   

  ๑. ดร.นวรัตน์  ทรงเกียรติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการค้ารถไฟจีน-ลาว ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยจะ
ดำเนินการสำรวจเส้นทางการทางค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ค่าใช้จ่ายคนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

  ๒. นายเสรี  ทรงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

   ๒.๑ กรมป่าไม้ จะมอบโรงเรียนป่าไม้แพร่ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 

   ๒.๒ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาโครงการการศึกษาบูรณาการ
ชุมชน (กศ.บช.) รุ ่นที ่ ๒ ชั ้นปีที ่ ๔ จำนวน ๑๓ คน โดยจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ  
จะเปิดรับสมัครนักศึกษา กศ.บช. รุ่นที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

   ๒.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานด้านพันธกิจ
สัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 

    ๒.๓.๑ โครงการประชุมภาคีเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่  
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ  
กรมป่าไม้ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือแนวทางการเปิดการเรียนการสอนด้านการจัดการป่าไม้และการท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่โรงเรียนป่าไม้แพร่ (เดิม) โดยมี นายอภิชาต  โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม 

    ๒.๓.๒ โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ป่าไม้แพร่ ณ โรงเรียนป่าไม้แพร่ ซึ่งตั้ง 
อยู่ในบริเวณ ของบริษัท อีสเอเชียร์ติค จำกัด ซึ่งเป็นของประเทศเดนมาร์ค เนื่องจากเป็นพื้นที่อดีตนครรัฐ
อิสระที่มีมรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมีเรื่องราวการทำป่าไม้แพร่ที่ยาวนานตั้งแต่สมัตรัชการที่ ๕ 
คือ พระเจ้าเฟรเดอริกท่ี ๙ ซึ่งเป็นพระบิดาของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศเดนมาร์ค เคยเสด็จมา
ประทับแรม ณ สถานที่แห่งนี้ โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับรัฐบาลเดนมาร์ค 

   ๒.๔ การประชุมคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ 
วุฒิสภา ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ 
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ตรงกมล  สนามเขต เป็นผู้แทนเข้าประชุม 
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ำ ภายใต้แนวทาง “การส่งเสริมเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนที่ป่า” 

 

๒.๕ โครงการ... 



 - ๔ - 
   ๒.๕ โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดยศูนย์ 

วิทยบริการจังหวัดแพร่ ดำเนินการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ด้านช่างไฟฟ้า ณ วิทยาเขตอำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

   ๒.๖ ดำเนินการเปิดพื้นที่ทำการวิทยาเขตลอง (เดิม) เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพและกีฬา
แก่ชุมชน 

   ๒.๗ ขอเสนอให้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เพื ่อเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าและเป็นช่องทางในการระดมทุนการศึกษาให้กับ
มหาวิทยาลัย 

  ๓. นายพิษณุ  ลาภชัยเจริญกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หอการค้าจังหวัด
อุตรดิตถ์ ร่วมกับ YEC จังหวัดอุตรดิตถ์ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (WIL) รุ่นที่ ๓ กำหนด
จ ั ด ง านส ั มมนา  “Money is a Matter”  ในว ั นท ี ่  ๗  ส ิ งห าคม  ๒๕๖๕  โดย ได ้ ร ั บ เ ก ี ย รต ิ จ า ก  
โค้ชหนุ่ม นายจักรพงษ์  เมฆพันธ์ จาก The Money Coach มาเป็นวิทยากร จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ 
ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ๔. นายพงษ์พิชัย  แผ้วเกษมเมธากุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า
สามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๖ ปี เมื่อวันที่  
๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยอดบริจาคประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ จะเปิดรับ
บริจาคถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการร่วมให้การสนับสนุน 

  ๕. ดร.คงวิทย์  ดวงใจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเกี่ยวกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้กำหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรไว้ใหม่ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรสาย
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษานั้นเท่านั้น แต่อาจเป็นบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบจะสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายที่เป็นปราชญ์ชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวนมาก สามารถเชิญมาเป็นอาจารย์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 

  ๖. อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์  กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

   ๖.๑ สืบเนื่องจากเรื่องแจ้งเพื่อทราบของ ดร.คงวิทย์  ดวงใจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เกี ่ยวกับเกณฑ์อาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งได้เอื ้อให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีคุณสมบัติเฉพาะด้าน มีความ
เชี ่ยวชาญพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู ้ที ่มีภูมิปัญญา หรือที ่เชี ่ยวชาญในเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง  
ที่เกี ่ยวข้องกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจะเปิด ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนดให้หลักสูตรต้องพัฒนาทักษะ 
ทางอาชีพสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักศึกษา  

   มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็น
ระยะเวลาประมาณ ๕ – ๖ ปี ซึ่งมีผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกจังหวัดอุตรดิตถ์ให้การสนับสนุนมา
โดยตลอด แต่สิ ่งที ่ยังไม่ไม่มีโอกาสได้ดำเนินการ คือ การเชิญผู ้ประกอบการ เจ้าของบริษัท ซึ ่งเป็นผู้มี
ประสบการณ์อย่างสูงยิ่ง มาเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกฎหมายไม่อนุญาตให้ดำเนินการ แต่ปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน และ
อนุญาตให้ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก สามารถเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้แล้ว มหาวิทยาลัย  
จะดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

๖.๒ การจัดการ... 
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   ๖.๒ การจัดการเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Life Long Learning : LLL) มหาวิทยาลัยได้

ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตร “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่ง
ได้เปิดการเรียนการสอนนำร่อง จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ดิจิตอล และ การออกแบบผลติภัณฑ์ 
ใช้ระยะเวลาในการเรียน จำนวน ๔ เดือน (๑๕ หน่วยกิต) และอยู ่ระหว่างดำเนินการเปิดหลักสูตร
ผู้ประกอบการธุรกิชุมชน 

   หลักสูตร “บัณฑิตพันธ์ใหม่” คือ หลักสูตรระยะสั้น (Short course) ที่ผู้เรียนซึ่งไม่
จำกัดเพศ สถานะและอายุ สามารถสะสมหน่วยกิตไว้ได้ และหากสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
จะสามารถนำหน่วยกิตที่สะสมไว้และตรงกับรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดไปเทียบได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
อีกครั้ง เหล่านี้คือการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการ 

   ๖.๓ มหาวิทยาลัย กำหนดจัดกิจกรรมสักการะพระยาพิช ัย ไหว้สาพระแท่น  
ศิลาอาสน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ ๑ ในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพ่ือน รวมทั้ง สร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษา โดยกิจกรรมได้จัดให้มีกิจกรรมสักการะพระยาพิชัยดาบหัก กิจกรรมเดินย้อนรอย
เส้นทางเสด็จประพาสต้นของรัชกาบที่ ๕ ระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร และกิจกรรมไหว้สาพระแท่น  
ศิลาอาสน์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๕๐๐ คน จึงขอเชิญชวนและขอรับการสนับสนุนกิจกรรม
ดังกล่าวจากคณะกรรมการทุกท่าน โดยมหาวิทยาลัย จะขึ้นชื่อรายนามผู้ให้การสนับสนุนระหว่างการ Live 
Steaming เพ่ือถ่ายทอดสดการดำเนินกิจกรรม 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แจ้งให้การสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้ 

   ๑. ม ูลน ิธ ิอ ุตรด ิตถ ์สงเคราะห์ สนับสนุนน้ำด ื ่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด และ 
รถกู้ชีพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกตลอดการจัดกิจกรรม จำนวน ๕ คัน 

   ๒. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน ๑,๒๐๐ ขวด พร้อม
รถพยาบาล ในการอำนวยความสะดวกตลอดการจัดกิจกรรม 

   ๓. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม     

  ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการประชุมใน
คราวการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมพิชัยสัมมนา 
ชั้น ๑ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  นั้น 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ หน้า เรียบร้อย
แล้ว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม มีผลสรุปดังนี้ 

 

 

คณะกรรมการ... 
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- คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ จำนวน ๕ ราย 
- คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน ๑๓ ราย 

  จึงนำเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  มติ ที่ประชุมรับรองรายการงานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความ
ประพฤติดี ผลการเรียนดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และได้
ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ดังกล่าว 

  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงขอคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  ข้อเสนอแนะ ๑. ควรจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนทรัพย์สำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษา 
    ๒. ไม่ควรมอบเงินทุนให้กับนักศึกษาทั้งหมด ควรแบ่งสัดส่วนเป็นค่าอาหาร 
(คูปองรับประทานอาหาร ณ โรงอาหารของมหาวิทยาลัย) ค่าชุดและเครื ่องแบบสำหรับนักศึกษา หรือ  
ค่าหอพักนักศึกษา (หอพักมหาวิทยาลัย)  

  มติ ๑. มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
แก ่น ักศ ึกษามหาว ิทยาล ัยราชภัฏอ ุตรด ิตถ ์  จำนวน ๒ ๕ ท ุนๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พ ันบาทถ ้วน)  
รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

    ๒. มอบหมาย อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ กรรมการและเลขาน ุการ  
นำข้อเสนอแนะในการมอบทุนการศึกษา เสนอคณะผู้บริหารเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการมอบทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องระดมความคิด  

  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดหาและระดมทุนทรัพย์ จึงขอเลื่อนวาระที่ ๕.๒ แนว
ทางการระดมทุนเพื่อสร้างพระพุทธรูป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ มาระดมความคิดเป็น
อันดับแรก 
 
 

วาระท่ี ๕.๒... 
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 วาระท่ี  ๕.๒  แนวทางการระดมทุนเพื่อสร้างพระพุทธรูป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำราง
ทุ่งกะโล่ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยมี
นโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาอาคารโรงพยาบาลสนาม (เดิม) ให้เป็นสถานที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก โดยใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” และในอนาคตอาจร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ในการจัดตั้งให้เป็นโรงพยาบาล
ส่วนหน้าหรือโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๒ หรือ ๓ เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยลดความแอดอัด
ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้ 

จากผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติสมาธิมีส่วนช่วยในการพัฒนาเชลล์สมองของผู้สูงอายุได้ 
มหาวิทยาลัย จึงประสงค์จะจัดให้มีการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทางด้านร่างกาย 
คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีองค์ความรู้ในด้านนี้ จะเป็นพัฒนากำลังคนเพื่อให้เข้ามาดูแลผู้สูงอายุ ในส่วนของ
จิตใจ มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและพระพุทธรูป เพื่อให้เป็นสถานที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับคำแนะนำจากพระครูสุตาลงกต เจ้าอาวาสวัดหนองโค้ง อำเภอ 
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและพระพุทธรูปปางนาคปรก แบบเศียรเดยีว 
เป็นพระประธาน เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการศูนย์ ถึงสถานที่ใน
การก่อสร้างจะอยู่บริเวณด้านหลังของอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเดินเท้าเพื่อไปปฏิบัติ
ธรรมได้อย่างสะดวก 

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการ 
ร่วมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม พระพุทธรูป และแนวทางในการระดมทุน
เพ่ือดำเนินการดังกลา่ว 

  ข้อเสนอแนะ ๑. เห็นชอบในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและพระพุทธรูป เนื ่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ ยังไม่มีพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัย 

    ๒. ควรจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เพื ่อรวมพลังความศรัทธาของ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยให้มีการทำประชาคมพิจารณ์ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนก่อนดำเนินการ 

    ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมในการกำหนดขนาดและปาง เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษามิใช่วัดหรือสถานที่ท่องเที่ยว 

    ๓. ควรหารือกับร่วมกับเจ้าคณะสงฆ์หรือจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากในหลาย
ครั้งมหาวิทยาลัยได้พึ่งบุญบารมีจากท่าน และการดำเนินการดังกล่าว เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ จึงเห็นควรให้
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นำเรียนปรึกษากับท่าน โดยเฉพาะพระครูวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่น
ศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ซึ่งเคยมีโครงการจะจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ในพื้นที่เขาพลึง ซึ่งจากการ
สำรวจพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงชะลอโครงการดังกล่าวไว้ 

    ๔. การกำหนดปางของพระพุทธรูปที่จะก่อสร้าง ควรให้สอดคล้องกับพุทธ
ประวัติและวัตถุประสงค์ที่จะก่อสร้าง ซึ่งตามพุทธประวัติพระพุทธรูปางนาคปรก จะมีนาค ๗ เศียร เรียกว่า 
“ปางมุจลินท์” ซึ่งให้พุทธคุณด้านการแพทย์ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยตรง 

 

นอกจากนี้... 
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    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีพระพุทธอุตรมงคล เป็นพระ
ประจำมหาวิทยาลัย จึงควรคำนึงในจุดนี้ประกอบด้วย 

    ๕. การจัดสร้างพระพุทธรูปเพ่ือประดิษฐานเป็นพระประธานในศาลาปฏิบัติ
ธรรม สามารถดำเนินการได้ ๓ วิธี 

     ๕.๑ มหาวิทยาลัยดำเนินการหล่อพระด้วยตนเอง ตามแบบที่
กำหนด ซึ่งสามารถสร้างความศรัทธาจากประชาชนได้มาก แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 

     ๕.๒ จ้างเหมาบริษัทหรือผู้รับจ้างดำเนินการหล่อพระ ตามแบบที่มี
อยู่เดิม โดยกำหนดวัสดุ (เช่น ปูน สำริด ทอง) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๒-๓ วัน และมีค่าใช้จ่ายลดลงจากข้อ 
๕.๑ 

     ๕.๓ จัดซื ้อพระพุทธรูปสำเร ็จ ทำพิธ ีเบิกเนตรและนิมนต์มา
ประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งจะใช้เวลาไม่มาก และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย 

    ๖. การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สามารถปรึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายกับ
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อเสนอโครงการ รายละเอียด แบบรูป และประมาณการค่าใช้จ่าย 
ทั้งนี้ ควรให้คณะผู้บริหารปรึกษาเบื้องต้นร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ในการก่อสร้าง (โครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรม) 

    ๗. แนวทางในการระดมทุนเพ่ือดำเนินการสร้างพระพุทธรูป อาจดำเนินการ
ในรูปแบบของการทอดผ้าป่า เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการได้ตลอดเวลา และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เช่น 
ผ้าป่าสามัคคีเพ่ือก่อสร้างพระพุทธรูปและเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

    ทั้งนี้ โดยทั่วไปในการก่อสร้างพระพุทธรูป จะมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก 
ในการก่อสร้างพระพุทธรูปสำหรับประดิษฐานในศาลาปฏิบัติธรรม อาจไม่ต้องระดมทุนในรูปของผ้าป่าสามัคคี 
อาจใช้การเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพ่ือสมทบทุนในการก่อสร้างพระคงจะเพียงพอ 

    นอกจากนี ้ การจัดกิจกรรมที ่เป็นที ่สนใจของประชาชน เช่น การจัด
คอนเสิร์ต และเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงมาจัดแสดง เป็นอีกทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งหากต้องการดำเนินการ  
จะมีหน่วยงานที่พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ 

    ๘. มหาวิทยาลัย ควรจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการให้ชัดเจน เช่น 
ขนาดของพระ ปางพระ แบบรูป ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไป 

  สรุป  ๑. มอบหมาย มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำรายละเอียดและแผนการ
ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและพระพุทธรูป ประกอบด้วย โครงสร้างเชิงสถาปัตยกรรม ขนาดพระ ปางพระ และ
ค่าใช้จ่าย และนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในครั้ง
ต่อไป 

    ทั ้งนี ้ สำหรับการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ให้ประสานแนวทางการ
ดำเนินการกับ นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

๒. มอบหมาย... 
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    ๒. มอบหมาย อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ และ
อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง ผู ้ช ่วยเลขานุการ จัดทำปฏิทินกิจกรรมเนื ่องในวันสำคัญต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย และนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในครั้ง
ต่อไป เพ่ือกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือระดมทุน 

 วาระท่ี  ๕.๑  แนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย 

  อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการ
สัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต สู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
ของเครือข่ายในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยภายใต้สภาวะวิกฤติของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการศึกษา  
ซึ่งจากการระดมความคิดร่วมกับระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
สามารถสรุปเครือข่ายที่มีบทบาทที่สำคัญกับมหาวิทยาลัยในการออกแบบการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ภาวะวิกฤต ดังนี้ 
  ๑. เครือข่ายสถานศึกษา 
  ๒. เครือข่ายชุมชนและองค์กรท้องถิ่น 
  ๓. เครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่า 
  ๔. เครือข่ายภาครัฐ 
  ๕. เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศ 
  ๖. เครือข่ายการบริหารจัดการ 
  ๗. เครือข่ายเอกสารและผู้ประกอบการ 

  เครือข่ายดังกล่าวจะมีการออกแบบและการทำงานแบบมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจน กำหนดประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนและเลือกเครือข่าย
ตามเป้าหมาย ประสานเครือข่ายการทำงานทั้งภายในและภายนอก กำหนดการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยการ
มีส่วนร่วมนั้นจะต้องรวมไปถึงการแบ่งปันงบประมาณร่วมกันและกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน มุ่งเน้นด้านการ
ปฏิบัติจริง การนำไปใช้ การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์ การปรับกระบวน
ทัศน์ การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันกับเครือข่ายทั้งหมด 

  จากข้อมูลดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญที่ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ร่วมระดมความคิด ใน  
๒ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. เครือข่ายที ่ได้จากการระดมความคิดของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยครอบคลุมแล้วหรือไม่ 

  ๒. ในฐานะเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ควรมีบทบาทเพิ่มเติมจาก
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นอีกหรือไม่ เช่น การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากข้ึน การเข้าส่งบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ที่มหาวิทยาลัยจัดบริการ เพ่ือ Up-Skill Re-Skill  

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ... 



 - ๑๐ - 
  ข้อเสนอแนะ ๑. คณะกรรมการส ่ง เสร ิมก ิจการมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏอ ุตรด ิตถ์   
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง เช่น นายพยงค์  ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งสามารถร่วมพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้กับ
มหาวิทยาลัยได้ 

    ๒. ควรสร้างเครือข่ายกับคนในพื้นที ่หรือในท้องถิ ่น เนื ่องจากกลุ ่มคน
ดังกล่าวมีการประกอบอาชีพของตนเองอยู่แล้ว ซึ ่งบางส่วนอาจเป็นครบครัวของนักศึกษาของเรา หาก
มหาวิทยาลัยเข้าไปบริการวิชาการ ให้คนในชุมชนสามารถพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้ จะสามารถสร้าง
เครือข่ายในการดำเนินงานได้เพ่ิมข้ึน 

    ๓. การจัดหาเครือข่ายที่เป็นผู้ประกอบการสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา ในช่วงเริ ่มต้นอาจประสานกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจ หรือ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตภาคเหนือ เพื่อไม่ให้นักศึกษาต้องเดินทางไปไกล ซึ่งคณะกรรมการทุกท่าน สามารถ
ช่วยประสานกับเครือข่ายได้ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

    ๔. เครือข่ายศิษย์เก่า ถือเป็นครือข่ายที่สำคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้ออก
ไปสู่ระบบการทำงานที่ดี เนื่องจากศิษย์เก่า (รุ่นพี่) จะทราบว่า นักศึกษา (รุ่นน้อง) ที่ เรียนในหลักสูตรเดียวกัน
จะมีความสามารถในลักษณะไหน สามารถนำไปปฏิบัติงานในส่วนไหนได้บ้าง จะสามารถแนะนำรุ่นน้องได้ และ
อาจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์และจ้างงาน 

    ๕. เครือข่ายภาครัฐ เป็นเครือข่ายที่มีความพร้อมทั้งด้านงบประมาณและ
บุคลากร โดยที่ผ่านมาในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ จะมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบของภาควิชาการและ
ภาคเอกชน ซึ่งในส่วนของภาควิชาการ มหาวิทยาลัยอาจจัดส่งผู้มีคุณสมบัติตามกำหนดไปปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 วาระท่ี ๖.๑  รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

  ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ระดมทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย นั้น  
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ดังนี้ 

รายรับ 
- ยอดยกมาจาก คณะกรรมการชุดเดิม เป็นเงิน ๒๑๙,๓๗๔.๑๕ บาท 
- เงินบริจาค จาก คุณแม่ลำจวน  อึงศิริอาภรณ์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน ๖๘๓.๗๐ บาท 
 รวมเป็นเงิน (๑) ๒๒๕,๐๕๗.๘๕ บาท 

 

 

 

 

รายจ่าย... 



 - ๑๑ - 
รายจ่าย 
- สนับสนุนทุนการศึกษาท่ัวไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
- อุดหนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที ่๑ (รอบมหกรรม)  
  แก่ชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 รวมเป็นเงิน (๒) ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
คงเหลือ 
- รายรับ (๑) – รายจ่าย (๒)  เป็นเงิน ๑๒๐,๐๕๗.๘๕ บาท 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องอ่ืนๆ 

 วาระท่ี ๗.๑  การจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) 

  นายพยงค์  ยาเภา กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ จะขอความ
อนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ในการจัดประชุม 

  มติ ๑. ที่ประชุมรับทราบ 

   ๒. มอบหมาย อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์  กรรมการและเลขานุการ ประสานอำนวย
ความสะอวด โดยเบื้องต้นกำหนดให้ใช้ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น ๔ อาคาร ICIT เป็นสถานที่ในการจัด
ประชุม 

 วาระท่ี ๗.๒  การดำเนินโครงการขับเคลื่อนจังหวัดไปในอนาคต 

  นายพยงค์  ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เสนอ
โครงการที่ขับเคลื่อนจังหวัดไปในอนาคตต่อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา จึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ดังนี้ 

  ๑. โครงการพัฒนาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ขอให้ขับเคลื่อนต่อ โดยเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชน 

  ๒. การพัฒนาเขตพื้นที่ทุ่งกะโล่ เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งจากศาลปกครองสูงสุด เกี่ยวกับพื้นที่
ดังกล่าว การพัฒนาพื้นที่จึงยังไม่ได้ดำเนินการ ประกอบกับ ยังไม่มีการจัดทำแผน (Master Plan) ในการ
พัฒนาพื้นที่ที่ชัดเจน จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำวิจัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่
ทุ่งกะโล่ตามความต้องการของประชาชน โดยผ่านความเห็นชอบของประชาชนตามกระบวนการทางหลักของ
วิชาการต่อไป 

 

 

ทั้งนี้... 



 - ๑๒ - 
  ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพิ่มเติมว่า การจัดทำเวที
ประชาคมในด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่ง คือ 
การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ทุ่งกะโล่ และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการเมื่อปีที่แล้ว เรียบร้อยแล้ว โดยในปีนี้จะขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัด
เวทีดังกล่าวอีกครั้ง โดยรายละเอียดจะนำเรียนให้จังหวัดทราบอีกครั้ง 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  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 


