
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕   

เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕   
ณ  ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น ๔ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

_______________________________ 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 

๑. นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการ 
๒. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๓. ดร.นวรัตน ์ ทรงเกียรติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายธเนศ สุนพงศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายเฉลิมพล เพียรสุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายชวลิต คำเพ็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวษุมณ ศุภปภาภ์พิณท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. นางจินดา มาแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๙. นายพยงค์ ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๐. นายพงษ์พิชัย แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๑. นายสกล เนตรใสวรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๒. นายเสรี ทรงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๓. ดร.คงวิทย์ ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวศศิรัศมิ์ เสือเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
๒. นายชินกฤต จันต๊ะ กรรมการ ติดภารกิจ 
๓. นายณัฐพรรดิ์ ทับชู กรรมการ ติดภารกิจ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายธีระ หล่อหลอม นักวิชาการออกแบบ 
๓. นางสาวภัทรา คำเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ 
๔. นายเศกสรร แก้วทองมา นักประชาสัมพันธ์ 
๕. นางอมรรัตน์ ศรีลา ผู้ช่วยเลขานุการ           
๖. นางสาวชุติกาญจน์ ใจมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. 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 ๓ คน 
ดังนี้ 

๑. นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๒. นายชินกฤต จันต๊ะ กรรมการ  
๓. นายณัฐพรรดิ์ ทับชู กรรมการ  

และมีผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๒ คน อยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน ดังนี้ 
๑. นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการ 
๒. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๓. ดร.นวรัตน ์ ทรงเกียรติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายธเนศ สุนพงศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายเฉลิมพล เพียรสุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางจินดา มาแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. นายพยงค์ ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. นายพงษ์พิชัย แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๙. นายเสรี ทรงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๐. ดร.คงวิทย์ ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวศศิรัศมิ์ เสือเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ  

 นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็น
ว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

วาระท่ี ๑.๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   

  นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 

๑. ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั ้งที่  
๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคาร
ภูมิราชภัฏ วารที่ ๔.๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนทรัพย์สำหรับ
สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย นั้น  

ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะขอ
นำหารือต่อที่ประชุมในวาระที่ ๕.๑ ต่อไป 

 

๒. มูลนิธิ... 
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๒. มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ นำโดยนายวีระ  รัตนศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ 

นายวิเชียร  แสงวิว ัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ พร้อมอาสาสมัครจากมูลนิธ ิอุตรดิตถ์สงเคราะห์   
มีกำหนดจัดกิจกรรมต้านภัยหนาว ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๑.๒  เรื่องกรรมการแจ้งท่ีประชุมทราบ   

  ๑. นายพงษ์พิชัย  แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเนื่องในวัน
ราชภัฏ “URU Night Run 2023” ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และงานคืนสู่เหย้า ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ รายละเอียดจะแจ้งในทราบในคราวต่อไป 

  ๒. ดร.คงวิทย์  ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยควรกำหนด
นโยบายหรือมาตรการในการลดค่าใช้ไฟฟ้า เพื ่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย ซึ ่งมหาวิทยาลัย  
มีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและศูนย์จัดการพลังงานและสิ ่งแวดล้อมที ่ดำเนินงานเกี ่ยวกับพลังงาน
แสงอาทิตย์  เช่น การติดตั้ง Solar Roof นอกจากเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยแล้ว 
ยังเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

  ๓. อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

   ๓.๑ เนื่องด้วย อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ลาออกจาก
ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ทำให้พ้นจากการเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๔๐๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

   ๓.๒ มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานแสดง "ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลง
เพลงของพ่อ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารภูมิราชภัฏ ในการนี้ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว 

   ๓.๓ มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ ซึ่งมีบัณฑิตเข้าร่วมงานประมาณ ๑,๗๐๐ คน ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจส่งผลต่อระบบ
การจราจร 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม     

  ตามที่มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ 
ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ... 
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  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำรายงาน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั ้งที ่  ๑/๒๕๖๕ เมื ่อว ันที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั ้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๒ หน้า เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  

  จึงนำเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  มติ ที่ประชุมรับรองรายการงานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระที่ ๓.๑ พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ วารที่ ๔.๑ พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๒๕ ทุนๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท  
(สี่พันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขบัญชี ๖๗๙-๔-๗๑๔๕๑-๕ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
เพ่ือมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 
๒๕๖๕ (ตามใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๖๕๐๐๐๒๐๑๙๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)  
จึงขอรายงานต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องระดมความคิด  

 วาระที่  ๕.๑  พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ดร.นวรัตน์  ทรงเกียรติกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ วารที่ ๔.๑ ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนทรัพย์สำหรับสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย นั้น 

จากการจัดกิจกรรม... 



 - ๕ - 
จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของคณะกรรมการที ่ผ่านมาเป็นการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า

สามัคคีเพื่อระดมทุนการศึกษา จึงขอเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนทรัพย์สำหรับสนับสนุนเป็น
ทุนการศึกษาและกิจการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ คือ กิจกรรม  URU Grand Party & Music 2023 
รายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
๑. เพื่อขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ ์
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  สร้างภาพลักษณ์และชื ่อเสียงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ ์
๓. เป็นการระดมพลังเครือข่ายและพันธมิตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สร้าง

ความสุขในสังคม 
๔. จัดหารายได้เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืนและสนับสนุนกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของท่านสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหัด

อุตรดิตถ์  “อุตรดิตถ์เที่ยวได้ ๓๖๕ วัน” และ “อุตรดิตถ์เมื่อสุขภาวะทุกช่วงวัย” 

รายละเอียดกิจกรรม 
๑. กำหนดจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ ๔ หรือ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๒. เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. 
๓. สถานที่จัดงาน หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ลำรางทุ่งกะโล่   
๔. รูปแบบของงาน อาหารแบบคอกเทล  จัดแบบโต๊ะกลม ๘ ที่นั่งต่อโต๊ะ  วางน้ำดื่ม

ตราราชภัฎขวดเล็ก + เม็ดมะม่วงหิมพานต์ OTOP ท่าปลา  
๕. กิจกรรมในงานมี 3 ช่วง  

ช่วงที่ ๑ การเดินแบบชุด “สวยงามตามใจฉัน” จำนวน ๒๕๐ - ๓๐๐ ท่าน แขก VIP  
หัวหน้าส่วนราชการ   ฝ่ายปกครอง   ผู้นำและตัวแทนเครือข่าย URU จาก ๙ อำเภอ 

ช่วงที่ ๒ ขับร้องเพลง  “VIP มอบน้ำใจให้ URU”  จำนวน ๑๐ ท่าน 
๑. ท่านสมหวัง  พ่วงบางโพ (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์) 
๒. ผศ.ดร. พูนศักดิ์ - อ.จินตนา บุญสาลี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ กรรมการบริษัทศักดิ์สยามลิซซิ่งจำกัด (มหาชน) 
๓. คุณบรรจง  ตั้งจิตรวัฒนากุล (บริษัทอุตรดิตถ์กรีนเพาเวอร์จำกัด) 
๔. คุณจินดา  มาแก้ว (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์) 
๕. คุณกิตติพงษ์  วิรุฬห์ศรี (ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์) 
๖. คุณภูษิษ   ณัฐประดิษฐ์  (คุณเรืองศักดิ์   บจก. ข้าว ต.ประเสริฐ) 
๗. คุณนุสรา  เพียรสุภาพ (ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์) 
๘. คุณพงศกร  ใจภักดี (ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์) 
๙. พันเอกเทพฤทธิ์  เรืองคำ (รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๕) 
๑๐. คุณณฐพล   ชุ่มสวัสดิ์  (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก) 

ช่วงที่ ๓ ... 



 - ๖ - 
ช่วงที่ ๓  “ฟังเพลงเถิด สุขใจ”  จากนักร้องรางวัลแชมป์   ของเวที “The Golden 

Song เวทีเพลงเพราะ ยกกำลัง ๓” จากช่อง ONE  คุณวิน  วศิน พรพงศา  และบรรเลงเพลงโดย วง  Yosy & 
Co. บริษัทไม่จำกัดเพื ่อน (ร่วมฝัน) โดย  ไนซ์ -ยศสรัล ทรงเกียรติกุลและผองเพื ่อน  จากดุริยางคศิลป์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประมาณการรายได้ 
๑. เดินแบบ “สวยงามตามใจฉัน”  จำนวน ๒๕๐ คน x ๒,๐๐๐ บาท = ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ขับร้อง “VIP มอบน้ำใจให้ URU” จำนวน ๑๐ คน x ๑๐,๐๐๐ บาท = ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. จำหน่ายบัตร “ฟังเพลงเถิด สุขใจ” จำนวน ๒๕๐ คน x ๑,๕๐๐ บาท = ๓๗๕,๐๐๐ บาท 

 รวมเป็นเงิน  ๙๗๕,๐๐๐ บาท 

ประมาณการรายจ่าย 
๑. ค่าตัวนักรอ้ง คุณวิน  วศิน พรพงศา     เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าเดินทางนักร้อง (เครื่องบิน) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าท่ีพัก เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
๔. ค่านักดนตรี (ไม่รวมค่าเดินทาง) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าสถานที่ (ค่าตกแต่ง เวท ีพรมแดง) เป็นเงิน ............... บาท 
๖. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม แบบงาน cocktail เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เป็นเงิน ............... บาท 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

  ข้อเสนอแนะ ๑. เนื่องด้วยบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการจัด
กิจกรรมดังกล่าว จึงควรใช้ศักยภาพจากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งการจัดสถานที่ การดำเนิน
กิจกรรม การถ่ายภาพ การประชาสัมพันธ์ และอาหาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและ  
ฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

    ๒. ควรประชาสัมพันธ์และขอรับการสนับสนุนกิจกรรมจากส่วนราชการและ
ภาคเอกชนภายในจังหวัด รวมทั้ง ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย 

    ๓. การออกแบบการเดินแบบ (แฟชั่นโชว์) ควรออกแบบให้มีความเหมาะสม
ทั้งรูปแบบการเดิน จุดหยุดเพื่อถ่ายรูปของนางแบบ เนื่องจากผู้ร่วมเดินแบบส่วนใหญ่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณี 
มีผู้เดินแบบจำนวนมาก อาจจะเป็นกิจกรรมเป็น ๒ รอบ) 

    ๔. อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดในรูปแบบของคอกเทล (Cocktail) ควรมี
อาหารหนักส่วนหนึ่ง เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างนาน เช่น ซูชิ กระเพาะปลา ข้าวเหนียว
หน้าหมู ผัดไท (โดยให้จัดในรูปแบบคำเล็กๆ) และควรกำหนดช่วงเวลาในการนำอาหารขึ้นบริการ เพื่อให้  
มีอาหารบริการได้ครอบคลุมระยะเวลาของกิจกรรม 

    ๕. ควรตั้งจุดรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือกิจกรรมบริเวณ
หน้างาน 

    ๖. ควรจัดให้มีช่างภาพมืออาชีพบริการถ่ายรูปให้กับนางแบบ นักร้องและ
แขกผู้มีเกียรติ และควรกำหนดจุดสำหรับช่างภาพมือสมัครเล่น เพื่อป้องกันไม่เกิดความวุ่นวายของช่างภาพ
และเพ่ือไม่ให้เกิดการบังช่างภาพของกิจกรรม 

๗. ควรเชิญ... 



 - ๗ - 
    ๗. ควรเชิญผู ้ว ่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
เพ่ือเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนภายในจังหวัดสนับสนุนกิจกรรม 

    ๘. ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรม ในงานฉลองบัณฑิต วันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๕ และอาจมอบสิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่า เพื่อเชิญชวนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยร่วมสนับสนุนกิจกรรม 
เช่น บัตรเข้าร่วมงานราคาบัตรละ ๑,๐๐๐ บาท และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของอุตรดิตถ์ เช่น 
เพจอุตรดิตถ์ ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก 

    ๙. มหาวิทยาลัยควรจัดเตรียมนางแบบ (นักศึกษา) ในกรณีที่ผู้สนับสนุนไม่
ประสงค์จะดินแบบเอง แต่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรม (บัตรเดินแบบ) 

    ๑๐. ควรมีการจำหน่ายบัตรในรูปแบบออนไลน์ (e-ticket) เพื่อให้สะดวก
ต่อการจำหน่ายบัตรแก่ผู้สนใจที่ไม่สะดวกมาซื้อบัตร ณ จุดจำหน่ายบัตร  และจัดทำช่องทางในการแจ้งการ
ชำระเงิน เช่น Open chat, Google Form  

    ๑๑. ควรประสานสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและขอรับการสนับสนุนกิจกรรมของจากศิษย์เก่า 

    ๑๒. ควรกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านต่างๆ และมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบดังกล่าว ดำเนินการวางแผนและกำหนดรูปแบบในการดำเนินงาน และนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

    ๑๓. ควรระบุข้อมูลช่องทางการชำระเงินค่าบัตร (หมายเลขบัญชี) และ
ช่องทางการแจ้งการชำระเงิน บนหน้าบัตรและสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจน และไม่ควรมีข้อความมาก
เกินไปเพื่อให้เกิดความสวยงาม 

    ๑๔. ควรกำหนดวงเง ินในการขอร ับการสน ับสน ุนก ิจกรรม เช่น  
๕,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท และอาจเสนอให้มีโลโก้ของผู้สนับสนุนภายในสื่อประชาสัมพันธ์หรือภายในกิจกรรม 

  มติ ๑. เห ็นชอบ ให ้จ ัดก ิจกรรม URU Grand Party & Music 2023 ในว ันเสาร ์ที่   
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ 

   ๒. เห็นชอบ ให้กำหนดราคาบัตรสำหรับเข้าร่วมงาน ดังนี้ 
 - บัตรเข้าร่วมงาน บัตรละ ๑,๕๐๐ บาทต่อคน 
 - บัตรเข้าร่วมงานและเดินแบบ บัตรละ ๒,๐๐๐ บาทต่อคน 
 - นักร้อง VIP คนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน 
 - ผู้สนับสนุนกิจกรรม (ขอลดหย่อนภาษีได้) (นำเสนอวงเงินในการประชุมครั้งต่อไป) 

   ๓. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน 
และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ดังนี้ 

ที ่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดเวทีเดินแบบกำหนดให้มีแคทวอล์ค (cat walk) เพ่ือเปิดตัว

นางแบบและบันไดด้านหน้าเวทีเพ่ือให้นางแบบเดินลงจากเวที
และเข้านั่งโต๊ะ 

ผศ.ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
 
 

  
๒. จัดตกแต่งสถานที่... 



 - ๘ - 
ที ่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๒ จัดตกแต่งสถานที่ 

- แบ็ลคดรอป (Back drop) สำหรับถ่ายรูป จำนวน ๔ – ๕ จุด 
(มีช่างภาพประจำทุกจุด) 

 
ท่านธเนศ  สุนพงศรี 
และนายธีระ  หล่อหลอม  
นักออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

 - โต๊ะ+เก้าอ้ี สำหรับรับประทานอาหาร (เช่า) จำนวน  
๘๐ - ๑๐๐ โต๊ะ (กำชับให้ซักผ้าคลุมให้สะอาด)  

ท่านวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ 
และ ท่านวีระ รัตนศิริกุลชัย 

 - เวที+บริเวณโดยรอบ 
- เวทีเสริม (cat walk) (เช่า) 

ผอ.ศศิรัศม์ิ  เสือเมือง 

๓ การออกแบบบัตรเชิญและสื่อประชาสัมพันธ์ นายธีระ  หล่อหลอม  
นักออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 
และคุณเอก สภาอุตสาหกรรม 

๔ อาหารและเครื่องดื่ม (รูปแบบ cocktail) 
- เวลา ๑๕.๐๐ น. บริการเครื่องดื่ม+ขนม/ผลไม้ 
- เวลา ๑๘.๐๐ น. บริการอาหารหลัก เช่น ข้าวขาหมู ข้าวหมู
แดง กระเพาะปลา ผัดไท หมี่คลุก หมี่พัน 
(จำนวนคน ประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท) 
- จัดนักศึกษาสำหรับบริการแขกผู้มีเกียรติ 
- จัดจานและช้อน (วัสดุรักษ์โลก) สำหรับบริการแขกผู้มีเกียรติ 

ผศ.ฐิติพร เฑียรฆนิธิกูล 
ประธานหลักสูตรการอาหารและ
โภชนาการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
- จัดทำทำทีเซอร์ (Teaser) (ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่แล้ว/
ภาพตัวอย่างของกิจกรรมอ่ืนๆ) 
- กำหนดให้มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ 
รองอธิการบดี 

๖ เหรัญญิก 
- ข้อมูลผู้ชำระเงิน 
- บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ 
รองอธิการบดี 

๗ ผลิตและจัดทำบัตร 
- กำหนดโควตาในการจำหน่ายบัตรให้แต่ละหน่วยงาน 
- ทำแบล็คดรอปไปตั้งในงานฉลองบัณฑิต ๒๐ ธ.ค. ๖๕ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งาน 
- e-ticket 

อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ 
รองอธิการบดี 

๘ จัดจำหน่ายบัตรและเชิญผู้มีเกียรติ 
- จุดทำหน่ายบัตร (ศรีพงษ์พาร์ค) 

คณะกรรมการทุกท่าน 
ท่านธเนศ  สุนพงศรี 

๙ จัดชุดการแสดงประกอบดนตรี อาจารย์ณัฐพัชร์  มหายศนันท์ 
ประธานหลักสูตรนาฏศิลป์  
คณะครุศาสตร์ 

   
๑๐. ช่างภาพ... 



 - ๙ - 
ที ่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

๑๐ ช่างภาพ 
- ช่างภาพจากส่วนกลาง 
- สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บของมหาวิทยาลัย 

ผศ.ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

๑๑ กิจกรรมเดินแบบ ท่านจินดา  มาแก้ว 
และ ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล 

๑๒ ประสานศิลปินและวงดนตรี ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล 
๑๓ ประสานการขอรับสนับสนุนจากส่วนราชการและหน่วยงาน

เอกชนภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(ขอลดหย่อนภาษีได้ (e-Donation)) 

ผศ.ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

   ๔. มอบหมาย คณะกรรมการทุกท่าน ร่วมจำหน่ายบัตรและประสานเครือข่ายในการ
ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการ และ ดร.นวรัตน์   
ทรงเกียรติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะนำเสนอกิจกรรมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพ่ือขอรับการสนับสนุนกิจกรรมต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 วาระท่ี ๖.๑  รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

  ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ระดมทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย นั้น  
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๓๐ กันยายน 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 
- สนับสนุนทุนการศึกษาท่ัวไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
- อุดหนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ ๑ (รอบมหกรรม)  
  แก่ชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
- สนับสนุนทุนการศึกษาท่ัวไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 รวมเป็นเงิน (๒) ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
คงเหลือ 
- รายรับ (๑) – รายจ่าย (๒)  เป็นเงิน ๒๐,๐๕๗.๘๕ บาท 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๗ ... 



 - ๑๐ - 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องอ่ืนๆ 

  - ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๐   น. 
 
 
 

(นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์) 
บันทึก/พิมพ์ รายงานการประชุม 

 
 
 
 

(นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง) 
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ตรวจ/ทาน รายงานการประชุม 

 
 
 

(อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์) 
รองอธิการบดี 

กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


