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สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชั้น 2 อาคารเรือนต้นสัก (อาคาร 12)



วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

08.30 – 08.45 น. Presentation “Engagement with the King’s Philosophy for Highly Valued 

and Sustainable Local Development: Uttaradit Model”

08.45 – 09.00 น. การแสดงต้อนรับ

09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

09.15 – 09.30 น. กล่าวต้อนรบั โดย รศ.ดร.พนิติ ิรตะนานกุลู นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์

09.30 – 10.30 น. พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ

 “การด�าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 และกลไก 

ภาควชิาการต่อการด�าเนนิงานพนัธกจิสมัพนัธ์ตามศาสตร์พระราชาเพือ่สร้างคณุค่า

และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการอ�านวยการ Engagement Thailand

10.30 – 11.00 น. บรรยายพเิศษ ความร่วมมอืด้านงานวจิยัและพนัธกจิสมัพนัธ์ของสถาบนัอดุมศกึษา

ภายใต้กระทรวงใหม่

 โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกว.)

11.00 – 12.00 น. Plenary Session

 “การขับเคลื่อน New S curve ของมหาวิทยาลัยและการก�าหนดทิศทาง 

พันธกิจสัมพันธ์”

พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา
เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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 วิทยากรร่วมเวที

 1. ศ.นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 

  รองอธิการบดี ก�ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 2. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 3. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า (ประธาน ทปอ. มรภ.)

 4. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง (ประธาน ทปอ. มทร.)

 5. รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

 ด�าเนินรายการโดย ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

12.00 – 12.30 น. พิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดงาน Engagement Thailand Annual Conference 

 ครั้งที่ 7

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น. “University-Community Engagement: Lessons Learned from Studied 

Case in UK”*

 โดย Dr. Mhairi Stewart

 The National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE)

14.30 – 15.30 น. “University-Community Engagement: Lessons Learned from Studied 

Case in Australia”

 โดย Professor Jim Nyland, Associate Vice-Chancellor 

 (Queensland) Australian Catholic University

15.30 – 17.30 น. การน�าเสนอผลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ (Case study)

 Session 1 Workshop: การขอต�าแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม

 วิทยากรร่วมเวที

 1. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 2. ผศ.ดร.สมมาส แก้วล้วน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

 3. ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)

  ณ ห้อง FMS 409 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 Session 2: Community engagement (ห้อง FMS 103, FMS 104)

 Session 3: Government and School engagement (ห้อง FMS 105)

 Session 4: Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) 

(ห้อง FMS 106)
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Special session 1: Workshop for Thai case studies for the NCCPE’s Engage Conference 

in Dec 2019 in Bristol By Dr. Mhairi Stewartand, Professor Jim Nyland

ด�าเนินรายการโดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข อนุกรรมการวิชาการเครือข่าย Engagement Thailand  

ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม (ครม.) ชั้น 4 อาคาร ICIT

Special session 2: ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คูค่วามร่วมมอืชมุชนท้องถิน่ชดุโครงการวจิยัเพือ่การพฒันาชมุชนท้องถิน่น่าอยูโ่ดยเครอืข่ายมหาวทิยาลยั

ราชภฏั โดยการสนบัสนนุของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สสส.) โดย เครอืข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏั 

38 แห่ง ณ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

15.00 – 15.30 น. ลงทะเบยีนและชมนทิรรศการ “องค์ความรู ้นวตักรรมเพือ่การพฒันาชมุชนท้องถิน่

ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ”

15.30 – 15.40 น. กล่าวเปิดเวที โดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธาน ทปอ. มรภ.

15.40 – 16.00 น. หลักคิด แนวทางการท�างานของสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น 

 โดย นางสาวดวงพร เฮงบณุยพนัธ์ ผูอ้�านวยการส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะชมุชนส�านกั 3

16.00 – 17.00 น. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏคู่ความ

ร่วมมือชุมชนท้องถิ่น

 • ผลการสังเคราะห์และจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ของ 

 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย

  1. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  2. อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 

   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  3. อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ 

   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  ด�าเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา 

  ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

17.00 – 17.30 น. วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดย

 1. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อดีตประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 2. รศ.ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ ผู้อ�านวยการคลังสมองของชาติ

 3. รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ

  ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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 4. นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

 5. นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าส�านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

 6. คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้จัดการโครงการบูรณาการปฏิรูปการศึกษา 

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

18.00 – 21.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

09.00 – 16.00 น. นทิรรศการ: พนัธกจิสมัพนัธ์ตามศาสตร์พระราชาเพือ่สร้างคณุค่าและพฒันาชมุชน

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน/ตลาดวัฒนธรรมวนวิถีอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

09.00 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “พลิกวิกฤตอุดมศึกษา: บทบาทนักวิชาการสู่การด�าเนินงาน 

พันธกิจสัมพันธ์”

 โดย ศ.นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ปรึกษา

พิเศษส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์

10.00 – 11.00 น. บรรยายพเิศษ “ทศิทางการส่งเสรมิงานวจิยัภายใต้กระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม”

 โดย ดร.สลีาภรณ์ บวัสาย กรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

10.00 – 11.30 น. พลังการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์สู่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อสังคม

 1. คุณชยุตม์ สกุลคู ประธานบริษัท Tact Social Enterprise

 2. คุณบัญญัติ ค�าบุญเหลือ ผู้อ�านวยการกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกร

  และคณะท�างานโครงการพัฒนาชุมชนพื้นที่แบบองค์รวม จาก

  มหาวิทยาลัยเครือข่าย (HAB Social LAB) ณ หอประชุมใหญ่

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

11.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. Plenary Session

 “นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการกับการท�างาน” 
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 วิทยากรร่วมเวที

 1. ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจ�าคณะศึกษาศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 2. คุณอภิชาต วงศ์กาวี Section Manager 

  บริษัท Major Cineplex Group PLC.

 3. ดร.ธนัชพร พรหมทันต์ ผู้อ�านวยการบริหารก�าลังคน

  และศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคีบริษัทเบทาโกร

 4. อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ

  การศึกษาบูรณาการกับการท�างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 ด�าเนนิรายการโดย ผศ.ศวิตัม์ กมลคณุานนท์ ผูอ้�านวยการส�านกัวชิาการศกึษาทัว่ไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

14.00 – 17.00 น. การน�าเสนอผลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ (Case study)

 Session 2: Community engagement (ห้อง FMS 103, FMS 104)

 Session 3: Government and School engagement (ห้อง FMS 105)

 Session 4: Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) 

 (ห้อง FMS 106)

Special session: การพฒันาระบบการบรหิารจดัการงานวจิยัและบคุลากรวจิยัสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั

พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชุดโครงการวิจัยพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มรภ. - สกว.

โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ณ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ “องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน 

ท้องถิ่นของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คู่ความร่วมมือ”

13.30 – 14.00 น. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และผลการด�าเนนิงาน “พฒันาระบบการบรหิารจดัการงานวจิยั

และบุคลากรวิจัยสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชน 

ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

 โดย ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักร์กรณ์ ประธานเครือข่ายผู้อ�านวยการ

 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

 ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 นายวิทเอก สว่างจิตร ผู้ประสานงานโครงการภายใต้ความร่วมมือ มรภ. - สกว.

6



14.00 – 16.00 น. น�าเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยว

โดยชุมชนของภูมิภาคและประเทศ 

 โดย ผู้แทนผู้น�าบุคลากรวิจัย 7 ภูมิภาค

 วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 1) รศ.ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 2) รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ารุง ผู้ทรงคุณวุฒิ

 3) รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ผู้ทรงคุณวุฒิ

 4) ผู้แทนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  (อพท.)

 5) ผู้แทนของกรมการพัฒนาชุมชน

 6) ผู้แทนของการท่องเที่ยวและกีฬา

 7) ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 8) ผู้แทนชุมชนที่ด�าเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 9) ผู้แทนของส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 ด�าเนินรายการโดย อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม 

 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

16.00 – 16.30 น. สรุปผลการด�าเนินงานและแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง

 โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

16.30 – 17.30 น. ประชุมเครือข่ายผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

38 แห่ง

 โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 38 แห่ง

 ผู้ประสานงานโครงการภายใต้ความร่วมมือ มรภ. - สกว.

 ด�าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ประธานเครือข่ายผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

 ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ

Special Program 

13.00 – 16.00 น. Talent Mobility มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์และเครอืข่ายในงานประชมุวชิาการ

ระดับชาติ

 The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019

 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม (ครม.) ชั้น 4 อาคาร ICIT

7



Special Program

09.00 – 12.00 น. พิธีปิดโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักถิ่น พลัส ประจ�าปี 2562 พบกับกิจกรรม

 น�าเสนอผลการด�าเนินงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 7 โครงการ 

 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT

Special Program

09.00 – 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”

 โดย

 1. รศ.ดร.คณพล จุฑามณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2. คุณอัณณ์ณิชา โตกิจกล้ารวัฒน์ ผู้อ�านวยการกองมาตรฐานการวิจัย

  ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

 3. คุณธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัยส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

 ณ ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

09.00 – 16.00 น.  นิทรรศการ: พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและ

 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน / ตลาดวัฒนธรรมวนวิถีอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ศึกษาดูงานในพื้นที่ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า)

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เดินทางสู่ต�าบล

 บ้านด่านนาขาม อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

08.30 – 11.00 น. Engagement Tour

 “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม: From Farm 

 To Table จากงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่...สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 พบกับ

 1. เรียนรู้….กระบวนการท�างานแบบพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

 2. สัมผัส….เส้นทางท่องเที่ยววนเกษตรโดยการจัดการของคนในชุมชน

 3. อิ่ม...ฟิน กับอาหารพื้นบ้าน พร้อมด้วยบุฟเฟต์ทุเรียนและผลไม้จากป่า 

 วนเกษตรของชมรมคนรักทุเรียนบ้านด่านนาขาม และกลุ่มวนเกษตรอินทรีย์ 

  พีจีเอส อุตรดิตถ์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นบ้านผลผลิตจากป่าวนเกษตร) 

 ณ สวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ ต�าบลบ้านด่านนาขาม อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*ก�ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม8



รูปแบบการท�างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของ

มหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่

1) ร่วมคิดร่วมท�าแบบหุ้นส่วน

 (Partnership)

2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้อง

 ทุกฝ่าย (Mutual benefit)

3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้

 ร่วมกัน (Scholarship)

4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้

 (Social impact)

โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

มหาวิทยาลัยรับรู้และยอมรับคุณค่า (values) 

วฒันธรรม (culture) ความรูแ้ละทกัษะ (knowledge 

and skills) ของสังคม และท�างานที่เกิดประโยชน์

แก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

มหาวิทยาลัยต้องก�าหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์

มหาวทิยาลยักบัสงัคมไว้ในระบบก�ากบัดแูล นโยบาย

และแผนการด�าเนินการ งบประมาณ หลักสูตร  

รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย

ในการท�าวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนา

โจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและ

ประเด็นของสังคม

ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น  

ต้องเชือ่มโยงกบัเป้าหมายในการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

Engagement Thailand

มหาวิทยาลัยและสังคมท�างานร่วมกันในการ

ตดิตามความร่วมมอื วดัผลกระทบ ประเมนิผลลพัธ์ 

และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ท�าร่วมกัน

เป้าหมายส�าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคม 

ไปในทางที่ดีขึ้น และสร้าง engaged citizens  

ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจ 

เชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจ

ร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ท�างาน ชุมชนที่อยู่ใกล้

เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรือ

อยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่ 

มคีวามสนใจร่วมกนั โดยไม่มข้ีอจ�ากดัทัง้ในเชงิพืน้ที่

ภมูภิาค และประเทศ รวมถงึภาคธรุกจิอตุสาหกรรม 

สมาคมวชิาชพี โรงเรยีน รฐับาล ศษิย์เก่า และชมุชน

พื้นเมือง เป็นต้น

จากฐานการท�างานที่ผ ่านมาในปี 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได ้รับโอกาสให้ 

ขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการ 

U T T A R A D I T  R A J A B H A T  U N I V E R S I T Y
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แก้ปัญหาเฉพาะ และค้นหาแนวทางใหม่ในการ

จัดการสุขภาวะชุมชน รวมถึงการน�าข้อความรู้จาก

การวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่อื่นและเกื้อกูลต่อ

กระบวนการพัฒนาโดยรวมของประเทศ โดยมีการ

ขบัเคลือ่นงานร่วมกนัของมหาวทิยาลยัราชภฏั 10 แห่ง 

ภายใต้ชดุโครงการการวจิยัและพฒันาชมุชนท้องถิน่

น่าอยู ่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี 

เป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชน 

ท้องถิ่น เพื่อการน�าข้อมูลให้เกิดประโยชน์สู่การ

จดัการตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

โดยการด�าเนนิงานพนัธกจิสมัพนัธ์ของมหาวทิยาลยั

เป็นการท�างานแบบบรูณาการศาสตร์และการท�างาน

ที่หลากหลายมิติ เพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม

และในทุกโครงการด�าเนินงานเป็นชุดโครงการย่อย 

มีการบูรณาการพันธกิจและศาสตร์มีนักศึกษา 

เป็นผู้ร่วมโครงการ ด�าเนินกิจกรรม และจัดท�าเป็น

โครงการปัญหาพิเศษเพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา

ร่วมกบัชมุชน เกดิเครอืข่ายการท�างานกบัหน่วยงาน

และศิษย์เก่า รวมทั้งเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง

และเรยีนรูร่้วมกบัสถานประกอบการในระบบสหกจิ

ศึกษา ที่สามารถสร้างนักศึกษาให้เกิดความรับผิด

ชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น มหาวิทยาลัย 

มุ่งเน้นการน�าเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

กิจการเพื่อสังคม ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจ

ในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการ

ด�าเนินการอย่างแท้จริงในสังคมไทย ซึ่งการด�าเนิน

การดังกล่าวมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  

เป็นประเดน็ส�าคญัทีน่�ามาใช้ในการวางทศิทางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ.2560-2564) เพือ่ให้ทกุภาคส่วนร่วมสร้างสงัคม

ที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม ขจัดปัญหา

ความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว  

มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

โดยมีภาคส่วนต่างๆ ให้ความสนใจและน�าแนวทาง

ไปด�าเนินงานมากขึ้น ด้วยเหตุนี้  ในปี 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงมุ่งเน้นการด�าเนิน

การเพือ่เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
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Development Goals) ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในฐานะการเป็นมหาวทิยาลยัรบัใช้สงัคม 

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการด�าเนินการและ

สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals) โดยการเป็นเวทีการ 

น�าเสนอความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้าง

แรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals) ให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมไทย

โดยในปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการ

ประชมุสมัมนาวชิาการ The 6th Engagement 

Thailand Annual Conference 2019  

พนัธกจิสมัพนัธ์ตามศาสตร์พระราชา เพือ่สร้าง

คุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Engagement with the King’s philosophy 

for Highly Valued and Sustainable Local 

Development) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัย 

ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการน�าภารกิจด�าเนินงาน ด้าน 

Engagement และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  

ขบัเคลือ่นพนัธกจิสมัพนัธ์มหาวทิยาลยักบัสงัคมให้เกดิ

ความเข้มแข็ง ภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย 

ของมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนาอาจารย์นักวิจัย 

รุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ และได้ศึกษาแลกเปลี่ยน

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการท�างานวิจัยรับใช้สังคม/ 

ชมุชนมากขึน้ โดยมุง่หวงัให้เกดิการด�าเนนิการอย่าง

แท้จริงในการขับเคลื่อนการด�าเนินการเพื่อสังคม 

ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์มพีฒันาการขบัเคลือ่นพนัธกจิแบบบรูณาการทีส่นองปรชัญาสถาบนั

อุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นให้มีวัฒนธรรมองค์กรและมีทักษะแห่งการเป็น

มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีกลไกเชิงระบบ ในการสืบสานและพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ที่ยกระดับ

คุณภาพต่อเนื่องร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
มีการออกแบบการทำางานเพื่อสร้างกลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการ

พัฒนาพื้นที่โดยกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วม เป็นการลดช่องว่างที่เคยมีและได้เช่ือมต่อ
ส่ิงดีๆ จากประสบการณ์คนรุ่นเก่า สานพลังทุกคณะร่วมกับองค์กรภาคี โดยมีการพัฒนากระบวนการคิด  
วธิทีำางานของมหาวทิยาลยักบัองคก์รภาค ีสง่ผลใหเ้กดิการสานพลงัทำางานสูเ่ปา้หมายรว่มกนัทัง้ระดบัตำาบล
และจังหวัด

มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันานวตักรรมการบรหิารจดัการแบบบรูณาการเพือ่พฒันาพืน้ทีโ่ดยความรว่มมอื
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงหน่วยจัดการงานวิจัยของ
ทุกคณะ (RMU) กับงานพัฒนาตำาบลซึ่งมีหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนของตำาบล (TRMU)  
ทำาหน้าที่เชื่อมสถานการณ์ปัญหาจากพื้นที่เพื่อการวิจัย และปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการอย่าง
มีส่วนร่วมโดยมีองค์ประกอบหลักของรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า อุตรดิตถ์โมเดล หรือ RICN Model

ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัไดก้ำาหนดยทุธศาสตรก์ารบรูณาการพนัธกจิสมัพนัธอ์ยา่งมสีว่นรว่มทัง้การผลติ
บัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยเชื่อมโยงแนวคิดงานพันธกิจ
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บริหารงานวิจัยแบบชุด
โครงการ จากแหล่งทุน
สสส. สกว. สกอ. ฯลฯ

๒๕๔๐ - ๒๕๔๗

๒๕๔๘ - ๒๕๕๐

๒๕๕๓ - ๒๕๕๘

๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

พฒันานกับรหิารจดัการ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

วิจัยประเมินสถานภาพ
องค์ความรู้จังหวัดอุตรดิตถ์

การพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
ภายใต้หลักพันธกิจสัมพันธ์

เกิดศูนย์วิจัยท้องถิ่น

ศูนย์วิจัยเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก
พื้นที่และทีมวิจัยชุมชน

ได้ระบบกลไกการ
ท�างานแบบสานพลัง
สู่ชุมชนที่เชื่อมระบบ 
QA ขององค์กรภาคี

• เกดิเครอืข่ายการวจิยัและพนัธกจิ
 สมัพนัธ์ U กบัสงัคมกบัภาคทีัง้ใน
 และนอกพืน้ที่
• เกดิกลไกเชงิระบบขบัเคลือ่น
 พนัธกจิสมัพนัธ์กบัสงัคม ภายใน
 U+ภาค ีTRMU/DRMU/PRMU

พัฒนาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
เพือ่การพฒันาและยกระดบั และสนบัสนนุการพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืตามบรบิทของคณะ/วทิยาลยั
โดยกำาหนดนโยบายให้ “ทุกหน่วยงานในสถาบัน คณะ วิทยาลัย หน่วยสนับสนุนต้องปฏิบัติพันธกิจ
สัมพันธ์กับสังคม” โดยมีศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เป็นศูนย์ประสานงานเชื่อมระบบเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (ระดับมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร หน่วยงาน
สนับสนุน) เป็นศูนย์กลางจัดการความรู้ การบ่มเพาะ สะสม สานต่อองค์ความรู้ ฐานข้อมูลเพื่อ 
ใช้ประโยชน์ โดยใช้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมประสานทุกเครือข่ายสู่เป้าหมายร่วมพัฒนาที่น้อมนำา
แนวพระราชดำาริและยึดหลักปรัชญา วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่เน้นการบูรณาการ 
พนัธกจิแบบมสีว่นรว่มสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิการยกระดบัคณุภาพทีม่รีปูธรรมผลงานสอดคลอ้งกบับรบิทของ
พื้นที่และพร้อมเป็นต้นแบบขยายผลเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”

Theme นิทรรศการ

Zone 1
ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ

และลานจามจุรี

ศำสตร์พระรำชำสืบสำน รักษำ ต่อยอด จำกภูเขำสู่พื้นรำบ

ศำสตร์พระรำชำ จำกแผ่นฟ้ำจรดแผ่นดิน

เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9 และ ร.10 โดยการน�าองค์ความรู้ ตามแนวพระราชด�าริ 

หลกัการทรงงาน หลกัการเข้าใจ เข้าถงึพฒันา โดยประยกุต์ใช้กบัความรูส้ากล 

ครภูมูปัิญญาชาวบ้าน มเีป้าหมายการพฒันาทีห่มูบ้่าน โดยสอดคล้องกบัภมูสิงัคม

เข้าใจถึงแก่นของโครงการพระราชด�าริที่มีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านพ้นจาก

ความยากจน หมดหนี้สิน และน�าไปสู่การลดช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท

Zone 2
ชั้น 1 อาคาร

คณะวิทยาการจัดการ 

(โถงบันไดทิศเหนือ)

Industry Engagement

“การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจ 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์”

1. นวัตกรรมการควบคุมการเพาะปลูกเม็ดมะม่วงหิมพานต์

2. นวัตกรรมการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์

3. นวัตกรรมสินค้าเกษตรผ่านไอที

4. นวัตกรรมการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์

Zone 3
ชั้น 1 อาคาร

คณะวิทยาการจัดการ

Community Engagement

“พันธกิจสัมพันธ์ สรรค์สร้าง เศรษฐกิจชุมชน”

• การจัดการมาตรฐานคุณภาพทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

• กระบวนการวจิยัเพือ่การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากด้วยผลติภณัฑ์อตัลกัษณ์

ของจังหวัดอุตรดิตถ์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาลางสาดจังหวัด

อุตรดิตถ์

• การจัดการสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร

โครงการวิจัยการเลี้ยงปลาในนาข้าว และ เครื่องเพาะข้าวฮางงอก

โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการผ่อดดี ี(PODD – Participatory One health Disease Detection): 

น�าร่องการเฝ้าระวงัและควบคมุโรคระบาดสตัว์ทีต่ดิต่อถงึคนหรอืทีก่ระทบรายได้ 

ของชาวบ้าน โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนาชุมชนชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม โดยใช้เครือข่ายปฏิบัติการ 

ทางสังคม (HAB Social Lab)

โดย เบทาโกร ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 11 แห่งในการท�างานพัฒนา

เชิงพื้นที่
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Zone 4
ลานอาคาร

ศูนย์สารนิเทศ

Government and School engagement

“พลังปัญญา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

• นิรชรา ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพกาย จิต สังคม 

 และปัญญา การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

• สื่อนวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้

• การจัดการขยะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

• พลังวิจัย มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น

Zone 5
Startup “Innovative 

Startup Engagement”

Cooperative and Work Integrated Education (CWIE)

• การแสดงผลงานสหกจิศกึษาดเีด่น และชดุโครงการวจิยัระหว่างนกัศกึษา

และภาคเอกชน น�าผลงานที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดง และน�าเสนองานวิจัย 

ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

• การใช้ประโยชน์จากวทิยานพินธ์ “จากวทิยานพินธ์สูส่ถานประกอบการ” 

#MBA WIL#1

Startup “Innovative Startup Engagement”

• ผลงานนกัศกึษา Startup League 14 ทมี ด้านการพฒันาสงัคมผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurial Social) เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจที่พิจารณา 

จากโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ ด้วยการใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

ในการขับเคลื่อนธุรกิจ สู่การเป็น “ผลิตได้ ขายเป็น”

• พธิปิีดโครงการออมสนิ ยวุพฒัน์รกัถิน่ พลสั ประจ�าปี 2562 แสดงนทิรรศการ

ผลงานนักศึกษาโครงการ ยุวพัฒน์รักถิ่นพลัส

• กรกฎาคม 2562: 09.30 – 12.00 น. กิจกรรมน�าเสนอปิดโครงการออมสิน 

ยุวพัฒน์รักถิ่น พลัส ประจ�าปี 2562 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4

Talent Mobility: แสดงผลงานที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้ท�าร่วมกับ 

ภาคเอกชน

Zone 6 
Innovation Engagement 

อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือ

นิทรรศการ แสดงกระบวนการบูรณาการการน�าเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

อาจารย์ นกัวจิยั ในการช่วยเหลอื แก้ปัญหาให้กบัผูป้ระกอบการ เพือ่สร้างความ

เข้มแข็งทางธุรกิจ พร้อมทั้งผลงานวิจัยเด่นของอาจารย์ที่เข้าไปช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการ

Zone 7
บริเวณถนนด้านหน้า

หอประชุมใหญ่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตลาดชุมชนวนวิถีอุตรดิตถ์

ผ้า/สินค้าชุมชน/อาหาร 3 วัฒนธรรม
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Zone 6 อาคาร Innovation อวน. นิทรรศการ

Innovation Engagement

Zone 5 Student Engagement 

โถงกลาง ICIT จัดนิทรรศการWIL/สหกิจ (CWIE)/ 

ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น/Start Up zone work shop NCCPE

(International Engagement)/MOU Talent Mobility

Zone 4 Government and School engagement 

นิทรรศการ อ่านออกเขียนได้/การจัดการขยะ/

สุขภาพผู้สูงวัย

Zone 1 ศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

ชั้น 1 โถง นิทรรศการ ศาสตร์พระราชา

Zone 2 และ 3 โถงกลางตึกคณะวิทยาการจัดการ 

Industry engagement (หมู่บ้านมะม่วงหิมพานต์) 

Community Engagement 

• GI สับปะรดห้วยมุ่น และสินค้า GI

• Signature product (ทุเรียน/วนเกษตร)

• นิทรรศการเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภาคี

• FMS 103-106 นำาเสนอห้องย่อย

• FMS 409 workshop ผลงานวิชาการ

• FMS 101 ห้องรับประทานอาหาร

U T T A R A D I T  R A J A B H A T  U N I V E R S I T Y
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08.00 น. 

URU
Engagement Tour

08.45 น. 

09.45 น. 

09.15 น. 

10.15 น. 

10.45 น. 

13.00 น.
12.00 น.

Check-in ณ “สถานีรถไฟปางต้นผึ้ง” ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำาบลบ้านด่านนาขาม

ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของอำาเภอเมืองก่อนลอดอุโมงค์เขาพลึงสู่เขต จ.แพร่ 

สถานีปางต้นผึ้งยังมีความสำาคัญที่เชื่อมโยงคนในชุมชนกับการขนส่งสินค้า

จากพื้นที่ป่าวนเกษตรสู่ตัวเมือง เพื่อให้คนในเมืองได้รับสินค้า

ทางการเกษตรที่ใหม่สดและปลอดภัยจากสารเคมี    

แวะพัก...เปลี่ยนยานพาหนะเพื่อนำาท่าน

สัมผัสธรรมชาติและพื้นที่ปลูกผลไม้

ในระบบวนเกษตรอย่างใกล้ชิด

ธรรมชาติสุดฟิน Check-in ณ “สวนไม้ผลระบบวนเกษตร” ภายใน

สวนท่านจะได้พบกับต้นผลไม้นานาชนิด เช่น ลางสาด ลองกอง ทุเรียน 

มังคุด เงาะ ฯลฯ ซึ่งเป็นพื้นที่สวนไม้ผลที่เกษตรกรปลูกร่วมกับป่า 

ดังแนวคิดที่ว่า “คนอยู่กับป่า”

Check-in ณ “บ้านพี่สีมา” เกษตรกรต้นแบบ ซึ่งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

บทบาทสำาคัญของเครือข่ายเกษตรกรกับการดำาเนินการพันธกิจสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อม ชิม ชม ชิลล์  ช็อป แชะ กับตลาดผลไม้และ

สินค้าพื้นถิ่น ตื่นตาตื่นใจกับบุฟเฟต์ผลไม้นานาชนิด (ทุเรียน ลางสาด ลองกอง 

มะไฟ มังคุด เงาะ ฯลฯ) 

เดินทางกลับบ้านด้วยรอยยิ้มและมีความสุข...

ออกเดินทางสู่.... 

“หมู่บ้านวนเกษตรบ้านด่านนาขาม”

พื้นที่พันธกิจสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

5

4

9

2

6

8
อิ่ม อร่อยสุดฟิน...กับเมนูพื้นบ้านและ

อาหารสุขภาพ อาทิ ยำากล้วยแคร่ แกงบอน 

      ข้าวพันผัก หมี่พัน ฯลฯ

แวะพัก...เปลี่ยนยานพาหนะเพื่อจะนำาท่าน

เดินทางสู่...พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7

3

07.45 น.
พบกัน ณ จุดนัดพบหน้าอาคารภูมิราชภัฏ

1


