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th กำ�หนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ

ENGAGEMENT THAILAND
ANNUAL CONFERENCE 2019
3-5 กรกฎาคม 2562

ณ มหาว�ทยาลัยราชภัฏอ�ตรดิตถ จังหวัดอ�ตรดิตถ

พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา
เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.

10.30 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.
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ลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Presentation “Engagement with the King’s Philosophy for Highly Valued
and Sustainable Local Development: Uttaradit Model”
การแสดงต้อนรับ
กล่าวต้อนรับ โดย นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.พินติ ิ รตะนานุกลู นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ
“การด�ำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 และกลไก
ภาควิชาการต่อการด�ำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพือ่ สร้างคุณค่า
และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการอ�ำนวยการ Engagement Thailand
บรรยายพิเศษ ความร่วมมือด้านงานวิจยั และพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ภายใต้กระทรวงใหม่
โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
Plenary Session
“การขั บ เคลื่ อ น New S curve ของมหาวิ ท ยาลั ย และการก� ำ หนดทิ ศ ทาง
พันธกิจสัมพันธ์”

ENGAGEMENT WITH THE KING’S PHILOSOPHY FOR HIGHLY VALUED AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT

วิทยากรร่วมเวที
1. ศ.นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
		 รองอธิการบดี ก�ำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์ (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�ำเนินรายการโดย 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�ำเสนอผลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ (Case study)
Session 1 Workshop: การขอต�ำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม
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)
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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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�ำเนินรายการโดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข อนุกรรมการวิชาการเครือข่าย Engagement Thailand
ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม (ครม.) ชั้น 4 อาคาร ICIT
Special session 2: ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คูค่ วามร่วมมือชุมชนท้องถิน่ ชุดโครงการวิจยั เพือ่ การพัฒนาชุมชนท้องถิน่ น่าอยูโ่ ดยเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สสส.) โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 แห่ง ณ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15.00 – 15.30 น.

ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ “องค์ความรู้ นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาชุมชนท้องถิน่
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ”
15.30 – 15.40 น. กล่าวเปิดเวที โดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธาน ทปอ. มรภ.
15.40 – 16.00 น. หลักคิด แนวทางการท�ำงานของสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนส�ำนัก 3
16.00 – 17.00 น. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏคู่ความ
ร่วมมือชุมชนท้องถิ่น
• ผลการสังเคราะห์และจัดท� ำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
		 1. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
			 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
		 2. อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
			 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
		 3. อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์
			 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
		 ด�ำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
		 ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
17.00 – 17.30 น. วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดย
1. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อดีตประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. รศ.ดร.พีรเดช ทองอ�ำไพ ผู้อ�ำนวยการคลังสมองของชาติ
3. รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
		 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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18.00 – 21.00 น.
09.00 – 16.00 น.

4. นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
5. นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
6. คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้จัดการโครงการบูรณาการปฏิรูปการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
งานเลี้ยงต้อนรับ ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล
นิทรรศการ: พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพือ่ สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน/ตลาดวัฒนธรรมวนวิถีอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.

ลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปาฐกถาพิเศษ “พลิกวิกฤตอุดมศึกษา: บทบาทนักวิชาการสู่การด�ำเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์”
โดย ศ.นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ปรึกษา
พิเศษส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ “ทิศทางการส่งเสริมงานวิจยั ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม”
โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
10.00 – 11.30 น. พลังการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์สู่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อสังคม
1. คุณชยุตม์ สกุลคู ประธานบริษัท Tact Social Enterprise
2. คุณบัญญัติ ค�ำบุญเหลือ ผู้อ�ำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกร
		 และคณะท�ำงานโครงการพัฒนาชุมชนพื้นที่แบบองค์รวม จาก
		 มหาวิทยาลัยเครือข่าย (HAB Social LAB) ณ หอประชุมใหญ่
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Plenary Session
“นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการกับการท�ำงาน”
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วิทยากรร่วมเวที
1. ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจ�ำคณะศึกษาศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2. คุณอภิชาต วงศ์กาวี Section Manager
		 บริษัท Major Cineplex Group PLC.
3. ดร.ธนัชพร พรหมทันต์ ผู้อ�ำนวยการบริหารก�ำลังคน
		 และศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคีบริษัทเบทาโกร
4. อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
		 การศึกษาบูรณาการกับการท�ำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ด�ำเนินรายการโดย ผศ.ศิวตั ม์ กมลคุณานนท์ ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักวิชาการศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14.00 – 17.00 น. การน�ำเสนอผลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ (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: การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจยั และบุคลากรวิจยั สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชุดโครงการวิจัยพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มรภ. - สกว.
โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ณ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
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ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ “องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่ความร่วมมือ”
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และผลการด�ำเนินงาน “พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจยั
และบุคลากรวิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลั ย พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
โดย ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักร์กรณ์ ประธานเครือข่ายผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นายวิทเอก สว่างจิตร ผู้ประสานงานโครงการภายใต้ความร่วมมือ มรภ. - สกว.

น�ำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของภูมิภาคและประเทศ
โดย ผู้แทนผู้น�ำบุคลากรวิจัย 7 ภูมิภาค
วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) รศ.ดร.พีรเดช ทองอ�ำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2) รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิ
3) รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ผู้แทนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
		 (อพท.)
5) ผู้แทนของกรมการพัฒนาชุมชน
6) ผู้แทนของการท่องเที่ยวและกีฬา
7) ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) ผู้แทนชุมชนที่ด�ำเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
9) ผู้แทนของส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ด�ำเนินรายการโดย อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16.00 – 16.30 น. สรุปผลการด�ำเนินงานและแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง
โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
16.30 – 17.30 น. ประชุมเครือข่ายผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 แห่ง
โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอ�ำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 38 แห่ง
ผู้ประสานงานโครงการภายใต้ความร่วมมือ มรภ. - สกว.
ด�ำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ประธานเครือข่ายผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
Special Program
13.00 – 16.00 น. Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019
ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม (ครม.) ชั้น 4 อาคาร ICIT
14.00 – 16.00 น.
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Special Program
09.00 – 12.00 น. พิธีปิดโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักถิ่น พลัส ประจ�ำปี 2562 พบกับกิจกรรม
น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 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�ำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย
		 ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
3. คุณธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัยส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
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�ำบล
บ้านด่านนาขาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
08.30 – 11.00 น. Engagement Tour
“พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม: From Farm
To Table จากงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่...สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
พบกับ
1. เรียนรู้….กระบวนการท�ำงานแบบพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
		 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
2. สัมผัส….เส้นทางท่องเที่ยววนเกษตรโดยการจัดการของคนในชุมชน
3. อิ่ม...ฟิน กับอาหารพื้นบ้าน พร้อมด้วยบุฟเฟต์ทุเรียนและผลไม้จากป่า
วนเกษตรของชมรมคนรักทุเรียนบ้านด่านนาขาม และกลุ่มวนเกษตรอินทรีย์
		 พีจีเอส อุตรดิตถ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นบ้านผลผลิตจากป่าวนเกษตร)
ณ สวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ ต�ำบลบ้านด่านนาขาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
13.00 น.
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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*ก�ำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Engagement Thailand
U T T A R A D I T

R A J A B H A T

รูปแบบการท�ำงานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของ
มหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่
1) ร่วมคิดร่วมท�ำแบบหุ้นส่วน
(Partnership)
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย (Mutual benefit)
3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน (Scholarship)
4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้
(Social impact)
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
มหาวิทยาลัยรับรู้และยอมรับคุณค่า (values)
วัฒนธรรม (culture) ความรูแ้ ละทักษะ (knowledge
and skills) ของสังคม และท�ำงานที่เกิดประโยชน์
แก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
มหาวิทยาลัยต้องก�ำหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมไว้ในระบบก�ำกับดูแล นโยบาย
และแผนการด�ำเนินการ งบประมาณ หลักสูตร
รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
ในการท�ำวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนา
โจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและ
ประเด็นของสังคม
ในการบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนนั้ น
ต้องเชือ่ มโยงกับเป้าหมายในการเรียนรูข้ องนักศึกษา
และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

U N I V E R S I T Y

มหาวิทยาลัยและสังคมท�ำงานร่วมกันในการ
ติดตามความร่วมมือ วัดผลกระทบ ประเมินผลลัพธ์
และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ท�ำร่วมกัน
เป้าหมายส�ำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคม
ไปในทางที่ดีขึ้น และสร้าง engaged citizens
ซึ่ ง รวมถึ ง นั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต และบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจ
เชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจ
ร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ท�ำงาน ชุมชนที่อยู่ใกล้
เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรือ
อยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่
มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดทัง้ ในเชิงพืน้ ที่
ภูมภิ าค และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชน
พื้นเมือง เป็นต้น
จากฐานการท� ำ งานที่ ผ ่ า นมาในปี 2558
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ไ ด้ รั บ โอกาสให้
ขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการ
9

แก้ปัญหาเฉพาะ และค้นหาแนวทางใหม่ในการ
จัดการสุขภาวะชุมชน รวมถึงการน�ำข้อความรู้จาก
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่อื่นและเกื้อกูลต่อ
กระบวนการพัฒนาโดยรวมของประเทศ โดยมีการ
ขับเคลือ่ นงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง
ภายใต้ชดุ โครงการการวิจยั และพัฒนาชุมชนท้องถิน่
น่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี
เป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อการน�ำข้อมูลให้เกิดประโยชน์สู่การ
จัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยการด�ำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นการท�ำงานแบบบูรณาการศาสตร์และการท�ำงาน
ที่หลากหลายมิติ เพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม
และในทุกโครงการด�ำเนินงานเป็นชุดโครงการย่อย
มี ก ารบู ร ณาการพั น ธกิ จ และศาสตร์ มี นั ก ศึ ก ษา
เป็นผู้ร่วมโครงการ ด�ำเนินกิจกรรม และจัดท�ำเป็น
โครงการปัญหาพิเศษเพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา
ร่วมกับชุมชน เกิดเครือข่ายการท�ำงานกับหน่วยงาน
และศิษย์เก่า รวมทั้งเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง
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และเรียนรูร้ ว่ มกับสถานประกอบการในระบบสหกิจ
ศึกษา ที่สามารถสร้างนักศึกษาให้เกิดความรับผิด
ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คมมากขึ้ น มหาวิ ท ยาลั ย
มุ่งเน้นการน�ำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
กิจการเพื่อสังคม ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการ
ด�ำเนินการอย่างแท้จริงในสังคมไทย ซึ่งการด�ำเนิน
การดั ง กล่ า วมี เ ป้ า หมายหลั ก คื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
พัฒนาที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
เป็นประเด็นส�ำคัญทีน่ ำ� มาใช้ในการวางทิศทางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนร่วมสร้างสังคม
ที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม ขจัดปัญหา
ความยากจน ส่ ง เสริ ม การเป็ น เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว
มีการผลิตและบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยมีภาคส่วนต่างๆ ให้ความสนใจและน�ำแนวทาง
ไปด� ำ เนิ น งานมากขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ ในปี 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงมุ่งเน้นการด�ำเนิน
การเพือ่ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable

Development Goals) ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในฐานะการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สงั คม
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการด�ำเนินการและ
สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals) โดยการเป็นเวทีการ
น�ำเสนอความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้าง
แรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals) ให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมไทย
โดยในปี 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ The 6th Engagement
Thailand Annual Conference 2019
พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพือ่ สร้าง

คุ ณ ค่ า และพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
(Engagement with the King’s philosophy
for Highly Valued and Sustainable Local
Development) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัย
ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการน�ำภารกิจด�ำเนินงาน ด้าน
Engagement และเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ขับเคลือ่ นพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิด
ความเข้มแข็ง ภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนาอาจารย์นักวิจัย
รุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ และได้ศึกษาแลกเปลี่ยน
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด ้ า นการท� ำ งานวิ จั ย รั บ ใช้ สั ง คม/
ชุมชนมากขึน้ โดยมุง่ หวังให้เกิดการด�ำเนินการอย่าง
แท้จริงในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการเพื่อสังคม
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มพี ฒ
ั นาการขับเคลือ่ นพันธกิจแบบบูรณาการทีส่ นองปรัชญาสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นให้มีวัฒนธรรมองค์กรและมีทักษะแห่งการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีกลไกเชิงระบบ ในการสืบสานและพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ที่ยกระดับ
คุณภาพต่อเนื่องร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
มีการออกแบบการทำ�งานเพื่อสร้างกลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการ
พัฒนาพื้นที่โดยกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วม เป็นการลดช่องว่างที่เคยมีและได้เชือ่ มต่อ
สิ่งดีๆ จากประสบการณ์คนรุ่นเก่า สานพลังทุกคณะร่วมกับองค์กรภาคี โดยมีการพัฒนากระบวนการคิด
วิธที �ำ งานของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาคี ส่งผลให้เกิดการสานพลังทำ�งานสูเ่ ป้าหมายร่วมกันทัง้ ระดับตำ�บล
และจังหวัด
มหาวิทยาลัยได้พฒ
ั นานวัตกรรมการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงหน่วยจัดการงานวิจัยของ
ทุกคณะ (RMU) กับงานพัฒนาตำ�บลซึ่งมีหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนของตำ�บล (TRMU)
ทำ�หน้าที่เชื่อมสถานการณ์ปัญหาจากพื้นที่เพื่อการวิจัย และปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการอย่าง
มีสว่ นร่วมโดยมีองค์ประกอบหลักของรูปแบบการบริหารจัดการทีเ่ รียกว่า อุตรดิตถ์โมเดล หรือ RICN Model
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยได้ก�ำ หนดยุทธศาสตร์การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีสว่ นร่วมทัง้ การผลิต
บัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยเชื่อมโยงแนวคิดงานพันธกิจ
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พัฒนาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เกิดศูนย์วิจัยท้องถิ่น

๒๕๔๐ - ๒๕๔๗

• เกิดเครือข่ายการวิจยั และพันธกิจ
สัมพันธ์ U กับสังคมกับภาคีทงั้ ใน
และนอกพืน้ ที่
• เกิดกลไกเชิงระบบขับเคลือ่ น
ได้ระบบกลไกการ พันธกิจสัมพันธ์กบั สังคม ภายใน
ท�ำงานแบบสานพลัง U+ภาคี TRMU/DRMU/PRMU
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
สู่ชุมชนที่เชื่อมระบบ
QA ขององค์กรภาคี
ศูนย์วิจัยเครือข่าย
การพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
ทั้งภายในและภายนอก ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ ภายใต้หลักพันธกิจสัมพันธ์
พื้นที่และทีมวิจัยชุมชน
หารงานวิจัยแบบชุด
๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ บริ
โครงการ จากแหล่งทุน
สสส. สกว. สกอ. ฯลฯ
พัฒนานักบริหารจัดการ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

วิจัยประเมินสถานภาพ
องค์ความรู้จังหวัดอุตรดิตถ์

สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
เพือ่ การพัฒนาและยกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามบริบทของคณะ/วิทยาลัย
โดยกำ�หนดนโยบายให้ “ทุกหน่วยงานในสถาบัน คณะ วิทยาลัย หน่วยสนับสนุนต้องปฏิบัติพันธกิจ
สัมพันธ์กับสังคม” โดยมีศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เป็นศูนย์ประสานงานเชื่อมระบบเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (ระดับมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร หน่วยงาน
สนับสนุน) เป็นศูนย์กลางจัดการความรู้ การบ่มเพาะ สะสม สานต่อองค์ความรู้ ฐานข้อมูลเพื่อ
ใช้ประโยชน์ โดยใช้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมประสานทุกเครือข่ายสู่เป้าหมายร่วมพัฒนาที่น้อมนำ�
แนวพระราชดำ�ริและยึดหลักปรัชญา วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่เน้นการบูรณาการ
พันธกิจแบบมีสว่ นร่วมสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดการยกระดับคุณภาพทีม่ รี ปู ธรรมผลงานสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่และพร้อมเป็นต้นแบบขยายผลเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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Theme นิทรรศการ
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
Zone 1
ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ
และลานจามจุรี

Zone 2
ชั้น 1 อาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
(โถงบันไดทิศเหนือ)

Zone 3
ชั้น 1 อาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

ศาสตร์พระราชาสืบสาน รักษา ต่อยอด จากภูเขาสู่พื้นราบ
ศาสตร์พระราชา จากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน
เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9 และ ร.10 โดยการน�ำองค์ความรู้ ตามแนวพระราชด�ำริ
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึงพัฒนา โดยประยุกต์ใช้กบั ความรูส้ ากล
ครูภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน มีเป้าหมายการพัฒนาทีห่ มูบ่ า้ น โดยสอดคล้องกับภูมสิ งั คม
เข้าใจถึงแก่นของโครงการพระราชด�ำริที่มีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านพ้นจาก
ความยากจน หมดหนี้สิน และน�ำไปสู่การลดช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท
Industry Engagement
“การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์”
1. นวัตกรรมการควบคุมการเพาะปลูกเม็ดมะม่วงหิมพานต์
2. นวัตกรรมการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์
3. นวัตกรรมสินค้าเกษตรผ่านไอที
4. นวัตกรรมการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์
Community Engagement
“พันธกิจสัมพันธ์ สรรค์สร้าง เศรษฐกิจชุมชน”
• การจัดการมาตรฐานคุณภาพทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
• กระบวนการวิจยั เพือ่ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์อตั ลักษณ์
ของจังหวัดอุตรดิตถ์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาลางสาดจังหวัด
อุตรดิตถ์
• การจัดการสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร
โครงการวิจัยการเลี้ยงปลาในนาข้าว และ เครื่องเพาะข้าวฮางงอก
โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการผ่อดีดี (PODD – Participatory One health Disease Detection):
น�ำร่องการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ทตี่ ดิ ต่อถึงคนหรือทีก่ ระทบรายได้
ของชาวบ้าน โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการพัฒนาชุมชนชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม โดยใช้เครือข่ายปฏิบัติการ
ทางสังคม (HAB Social Lab)
โดย เบทาโกร ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 11 แห่งในการท�ำงานพัฒนา
เชิงพื้นที่
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Government and School engagement
“พลังปัญญา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”
• นิรชรา ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพกาย จิต สังคม
และปัญญา การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
• สื่อนวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้
• การจัดการขยะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
• พลังวิจัย มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น
Cooperative and Work Integrated Education (CWIE)
Zone 5
• การแสดงผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น และชุดโครงการวิจยั ระหว่างนักศึกษา
Startup “Innovative
และภาคเอกชน น�ำผลงานที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดง และน�ำเสนองานวิจัย
Startup Engagement”
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
• การใช้ประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ “จากวิทยานิพนธ์สสู่ ถานประกอบการ”
#MBA WIL#1
Startup “Innovative Startup Engagement”
• ผลงานนักศึกษา Startup League 14 ทีม ด้านการพัฒนาสังคมผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurial Social) เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจที่พิจารณา
จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ สู่การเป็น “ผลิตได้ ขายเป็น”
• พิธปี ดิ โครงการออมสิน ยุวพัฒน์รกั ถิน่ พลัส ประจ�ำปี 2562 แสดงนิทรรศการ
ผลงานนักศึกษาโครงการ ยุวพัฒน์รักถิ่นพลัส
• กรกฎาคม 2562: 09.30 – 12.00 น. กิจกรรมน�ำเสนอปิดโครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักถิ่น พลัส ประจ�ำปี 2562 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4
Talent Mobility: แสดงผลงานที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้ท� ำร่วมกับ
ภาคเอกชน
นิทรรศการ แสดงกระบวนการบูรณาการการน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
Zone 6
ั หาให้กบั ผูป้ ระกอบการ เพือ่ สร้างความ
Innovation Engagement อาจารย์ นักวิจยั ในการช่วยเหลือ แก้ปญ
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ เข้มแข็งทางธุรกิจ พร้อมทั้งผลงานวิจัยเด่นของอาจารย์ที่เข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ
ภาคเหนือ
ตลาดชุมชนวนวิถีอุตรดิตถ์
Zone 7
ผ้า/สินค้าชุมชน/อาหาร 3 วัฒนธรรม
บริเวณถนนด้านหน้า
หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Zone 4
ลานอาคาร
ศูนย์สารนิเทศ

14

ผังงาน Engagement Thailand
ANNUAL CONFERENCE 2019

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 นำ�เสนอห้องย่อย
• FMS 409 workshop ผลงานวิชาการ
• FMS 101 ห้องรับประทานอาหาร

UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY

Zone 4 Government and School engagement
นิทรรศการ อ่านออกเขียนได้/การจัดการขยะ/
สุขภาพผู้สูงวัย
Zone 5 Student Engagement
โถงกลาง ICIT จัดนิทรรศการWIL/สหกิจ (CWIE)/
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น/Start Up zone work shop NCCPE
(International Engagement)/MOU Talent Mobility
Zone 6 อาคาร Innovation อวน. นิทรรศการ
Innovation Engagement
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Engagement Tour
08.00 น.

1

07.45 น.

2

พบกัน ณ จุดนัดพบหน้าอาคารภูมิราชภัฏ

ออกเดินทางสู่....
“หมู่บ้านวนเกษตรบ้านด่านนาขาม”
พื้นที่พันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3

08.45 น.

Check-in ณ “สถานีรถไฟปางต้นผึ้ง” ตั้งอยู่ในพื้นที่ต�ำบลบ้านด่านนาขาม
ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของอ�ำเภอเมืองก่อนลอดอุโมงค์เขาพลึงสู่เขต จ.แพร่
สถานีปางต้นผึ้งยังมีความส�ำคัญที่เชื่อมโยงคนในชุมชนกับการขนส่งสินค้า
จากพื้นที่ป่าวนเกษตรสู่ตัวเมือง เพื่อให้คนในเมืองได้รับสินค้า
ทางการเกษตรที่ใหม่สดและปลอดภัยจากสารเคมี

4

09.15 น.

แวะพัก...เปลี่ยนยานพาหนะเพื่อน�ำท่าน
สัมผัสธรรมชาติและพื้นที่ปลูกผลไม้
ในระบบวนเกษตรอย่างใกล้ชิด

5

09.45 น.

ธรรมชาติสุดฟิน Check-in ณ “สวนไม้ผลระบบวนเกษตร” ภายใน
สวนท่านจะได้พบกับต้นผลไม้นานาชนิด เช่น ลางสาด ลองกอง ทุเรียน
มังคุด เงาะ ฯลฯ ซึ่งเป็นพื้นที่สวนไม้ผลที่เกษตรกรปลูกร่วมกับป่า
ดังแนวคิดที่ว่า “คนอยู่กับป่า”

6

10.15 น.

แวะพัก...เปลี่ยนยานพาหนะเพื่อจะน�ำท่าน
เดินทางสู่...พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

7

10.45 น.

8 12.00 น.

Check-in ณ “บ้านพี่สีมา” เกษตรกรต้นแบบ ซึ่งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บทบาทส�ำคัญของเครือข่ายเกษตรกรกับการด�ำเนินการพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อม ชิม ชม ชิลล์ ช็อป แชะ กับตลาดผลไม้และ
สินค้าพื้นถิ่น ตื่นตาตื่นใจกับบุฟเฟต์ผลไม้นานาชนิด (ทุเรียน ลางสาด ลองกอง
มะไฟ มังคุด เงาะ ฯลฯ)

อิ่ม อร่อยสุดฟิน...กับเมนูพื้นบ้านและ
อาหารสุขภาพ อาทิ ย�ำกล้วยแคร่ แกงบอน
ข้าวพันผัก หมี่พัน ฯลฯ

9

13.00 น.

เดินทางกลับบ้านด้วยรอยยิ้มและมีความสุข...

