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โครงการ URU Grand Party & Music 2023  
ระดมทุนการศึกษาและสนับสนนุส่งเสริมกิจการ 
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ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการ URU Grand Party & Music 2023 
ระดมทุนการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 

 
ชื่อโครงการ : โครงการ URU Grand Party & Music 2023 ระดมทุนการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมกิจการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

หลักการและเหตุผล : 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังท่ีได้กำหนดบทบาทสำคัญ
ไว้ใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท่ีระบุให้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู ภู มิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน” ท่ียกระดับการทำงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อชุมชนท้องถิ่น และได้สานพลังภาคีเครือข่ายท้ังภายในและ
ภายนอก มีผลงานท่ียกระดับคุณภาพผลงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สามารถนำไปเป็นฐานเพื่อการต่อยอด
ขยายผลสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” การทำงาน
บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเป็ นงานท่ีสำคัญท่ีจะนำไปสู่เป้าหมายในการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น 

 มาตรา 26 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าท่ี (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการ
จัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (3) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มี
โอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และ (4) ส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 เนื่องในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะมีอายุครอบ 87 ปี ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2566 จาก
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้ช่ือ URU Grand Party & Music 2023 ขึ้น 
ในวันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มีการทำงานแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอก และจัดหารายได้เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต้นแบบ รักชาติ มีจิตอาสาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รวมท้ัง สนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย และส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของ นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ “อุตรดิตถ์เท่ียวได้ 365 วัน” และ “อุตรดิตถ์เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย” 

 ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จึงกำหนดจัดโครงการ URU Grand Party & Music 2023 ระดมทุนการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริม
กิจการของมหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 300 คน  

วัตถุประสงค์... 
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วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับหน่วยงาน 
ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาต้นแบบ รักชาติ มีจิตอาสาและพัฒนาสังคม  
อย่างยั่งยืน รวมทั้ง สนับสนุนงานส่งเสริมพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์และช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของ นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  

คือ “อุตรดิตถ์เท่ียวได้ 365 วัน” และ “อุตรดิตถ์เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย” 

ระยะเวลาดำเนินการ : วันท่ี 4 กุมพันธ์ 2566  

สถานที่ดำเนินการ : หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ลำรางทุ่งกะโล่ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ : หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ท้ังภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 300 คน 

ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ : 
รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ พฤศจิกายน 2565 

2. เสนอนุมัติโครงการ ธันวาคม 2565 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 

4. ดำเนินโครงการ 4 กุมภาพันธ์ 2566 

5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ มีนาคม 2566 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีกลไกการทำงานแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์กับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. มหาวิทยาลัยมีรายได้เป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาต้นแบบ รักชาติ มีจิตอาสาและพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน รวมท้ัง สนับสนุนงานส่งเสริมพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยความร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการของมหาวิทยาลัย 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยและการทำงานร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อย่างเป็น
รูปธรรม 
 4. ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีโอกาสพบปะหารือข้อราชการต่างๆ กับหัวหน้า
ส่วนราชการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอันจะไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสู่
ชุมชนอันจะนำมาสู่ภาพลักษณ์ท่ีดีในการเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 
 6. ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามนโยบายของจังหวัดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 
 
 

งบประมาณ... 
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งบประมาณ : 
รายรับ (1)     

  - ค่าจำหน่ายบัตรเข้างาน (บัตรละ 1,500 บาท) เป็นเงิน 270,500.00 บาท 
  - ค่าจำหน่ายบัตรเดินแบบ (บัตรละ 2,000 บาท) เป็นเงิน 38,000.00 บาท 
  - ค่าจำหน่ายบัตรขับร้องเพลง (บัตรละ 10,000 บาท) เป็นเงิน 100,000.00 บาท 
  - เงินสนับสนุนกิจกรรม เป็นเงิน 141,000.00 บาท 
  - เงินสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นเงิน 230,000.00 บาท 
  รวมเป็นเงิน 779,500.00 บาท 
     

รายจ่าย (2)     

  - ค่าอาหารและเครื่องด่ืม    

    - ค่าเครื่องด่ืม (ค็อกเทล) เป็นเงิน 15,000.00 บาท 
    - ค่าอาหาร (ค็อกเทล) เป็นเงิน 36,000.00 บาท 
    - ค่าแก้วค็อกเทล เป็นเงิน 2,354.00 บาท 
    - ค่าก๊วยจ๊ับ เป็นเงิน 5,000.00 บาท 
    - ค่าผัดไท เป็นเงิน 5,000.00 บาท 
    - ค่าขนมไทยข้าวเหนียวมูล เป็นเงิน 3,000.00 บาท 
    - ค่าขนมไทยใบปาล์ม เป็นเงิน 1,200.00 บาท 
    - ค่าหมี่พัน เป็นเงิน 4,000.00 บาท 
    - ค่าน้ำมะพร้าว เป็นเงิน 3,000.00 บาท 
    - ค่าเช่าโต๊ะจีน (70 ชุด x 40 บาท) เป็นเงิน 2,800.00 บาท 
    - ค่าน้ำด่ืม URU จำนวน 500 ขวด เป็นเงิน 1,680.00 บาท 
    - ค่าน้ำด่ืม URU จำนวน 400 ขวด เป็นเงิน 1,360.00 บาท 
    - ค่าหลอด + ทิชชู่ + ถุงดำ เป็นเงิน 1,371.00 บาท 
    - ค่าไม้จ้ิมอาหาร เป็นเงิน 26.00 บาท 
    - ค่าข้าวต้มหมูและธัญพืช เป็นเงิน 1,400.00 บาท 
    - ค่าเครื่องด่ืม (คุณวิน) วันท่ี 5 ก.พ. 66 เป็นเงิน 610.00 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวัน (MINI Class) 5 ก.พ. 66 เป็นเงิน 1,379.00 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวัน ทีมพิธีการ 4 ก.พ. 66 เป็นเงิน 1,575.00 บาท 
    - ค่าเครื่องด่ืม ทีมพิธีการ 4 ก.พ. 66 เป็นเงิน 620.00 บาท 
    - ค่าเครื่องด่ืม (คุณวิน) 4 ก.พ. 66 เป็นเงิน 108.00 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวัน 3 ก.พ. 66 เป็นเงิน 2,085.00 บาท 
    - ค่าอาหารรับรอง คุณวิน 6 ก.พ. 66 เป็นเงิน 1,299.00 บาท 
    - ค่าอาหารเช้า คุณวิน 3 ก.พ. 66 เป็นเงิน 460.00 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน 4 ก.พ. 66 เป็นเงิน 2,600.00 บาท 
    - ค่าอาหาร+กาแฟ+น้ำมันรถ สวส./CA เป็นเงิน 3,000.00 บาท 
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รายจ่าย (ต่อ)  - ค่าการแสดงดนตรี    

    - ค่าตอบแทน คุณวิน วศิน เป็นเงิน 30,000.00 บาท 
    - ค่าตอบแทนนักดนตรี เป็นเงิน 26,000.00 บาท 
    - ค่าต๋ัวเครื่องบิน คุณวิน วศิน และ ผู้จัดการ เป็นเงิน 5,000.00 บาท 
    - ค่าท่ีพัก คุณวิน เป็นเงิน 3,600.00 บาท 
    - ค่าเช่าเครื่องเสียงและเวที เป็นเงิน 17,500.00 บาท 
    - ค่าน้ำมันรถมหาลัย เป็นเงิน 4,140.00 บาท 
  - ค่าจัดตกแต่งสถานท่ีหอประชุมและ Back Drop เป็นเงิน 20,000.00 บาท 
  - ค่าวัสดุ    

    - ค่าหูฟังวิทยุส่ือสารบนเวที เป็นเงิน 2,400.00 บาท 
  - ค่าตอบแทน    

    - ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ เป็นเงิน 1,600.00 บาท 
    - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี เป็นเงิน 6,000.00 บาท 
  - ค่าจ้างซักผ้าคลุมเก้าอี้+ผ้าคลุมโต๊ะ เป็นเงิน 6,795.00 บาท 
  รวมเป็นเงิน 219,962.00 บาท 
     

คงเหลือ     

 รายรับ (1) - รายจ่าย (2) เป็นเงิน 559,538.00 บาท 
     

สรุป     

 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 329,538.00 บาท 
 เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา เป็นเงิน 230,000.00 บาท 
  รวมเป็นเงิน 559,538.00 บาท 

 
ผลการดำเนินงาน : 
 1. มีทุนทรัพย์สำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เป็นจำนวนเงิน 559,538.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 
 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน  
 
 
 
  ผู้รายงาน 
 (นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์) 
 นักวิชาการศึกษา 
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ภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการ 
  






















