5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
ที่
1

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

2

สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรฯ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

จัดพิธีมอบโรงอาหารโครงการออมสิน
อาสาพัฒนาสังคม
โครงการปนน้ําใจพี่สูนอง จ.สุโขทัย

1 ธ.ค. 49

3

สาขารัฐประศาสนศาสตร

4

หลักสูตรสาขานิติศาสตร

5

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

ปการศึกษา 2549
จัดทํา ตําราออนไลน E-Book เผยแพร
บนระบบเครือขายอินเทอร-เน็ต
http://human.uru.ac.th
โครงการบานหมอความ ใหบริการ
ปการศึกษา 2549
วิชาการดานกฎหมายแกประชาชนทั่วไป
มิ.ย.48- มิ.ย. 49
โครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนคลองวัด
ไพร ต.ไรออย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ เพื่อ
จัดทําแผนแมบทชุมชนโดยกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน
(องคการบริหารสวนตําบลไรออย)

6

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

7

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

8

นายนราธิป สุรินทร

9

10

อ.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
อ.ไพโรจน เผาดี
อ.ปาริชาติ คณะธรรม
อ.จิรวรรณ ทรัพยเจริญ
อ.สุทธินี จันทรรัตน

11

อ.สําเริง ถึงคุณ

12

อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

3-4 ก.ย. 2549

จัดทําสื่อสิ่งพิมพรัฐประศาสนศาสตรนิวส ปการศึกษา 2549
/รายเดือน เพื่อเผยแพรวิชาการ
แก ม.ราชภัฏทุกแหง
ปการศึกษา 2549
จัดทําฐานขอมูลทางวิชาการดาน
รัฐประศาสนศาสตรเผยแพรผาน ระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต http://human.uru.ac.th
วิทยากรโครงการอบรมปฏิบัติการใช
โปรแกรม Namo WebEditor 5.0
ขอความอนุเคราะหบุคลากรเปนวิทยากร
และยืมอุปกรณประกอบนันทนาการ

17-24 ธ.ค. 49

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสืบคน
เมืองลอง เมืองโบราณ จ.แพร
โครงการบริการวิชาการดานภาษาอังกฤษ
แกชุมชน
กรรมการที่ปรึกษาอนุรักษตนมะมวง

6 ก.ย. 49

21 -23 ก.ค. 49

3 ต.ค. 49
16 ส.ค. 49

สถานที่
ร.ร.คุรุประชาสรรคศึกษา
อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ
จ.สุโขทัย
http://human.uru.ac.th
http://library.uru.ac.th
คลินิกบานหมอความ อาคาร 7
ต.ไรออย อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

http://library.uru.ac.th

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
วัดพระแทนศิลาอาสน

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแพร
ร.ร.ขยายโอกาสบานรองลึก
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ
วัดพระฝางสวางคบุรีฯ
ต.ผาจุก จ.อุตรดิตถ

ที่

ผูรับผิดชอบ

13

อ.วัชระ แตงเทศ

14

สาขาวิชาดนตรี

15

สาขาวิชาดนตรี

16

สาขาวิชาดนตรี

17
18
19
20
21
22
23

สาขาวิชาดนตรี
อ. ดร.ทิพวัลย ประเสริฐพันธุ
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมฯ
สาขาวิชาดนตรี

24

อ.ปยะนุช เส็งชา

25

สาขาวิชาดนตรี

26

Mrs. Sara Cadei

27

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

นํานักศึกษาและวงปพาทยเครื่องคูบรรเลง 6 ก.ค. 49
งานทําขวัญนาค
รวมงานเทศนมหาชาติ ฉลองราชย
26-27 ส.ค. 49
หกสิบทัศนฯ
รวมบรรเลงดนตรีไทยกิจกรรมไหวครู
6 ก.ค. 49
จัดการประกวดและแขงขันดนตรี ขับรอง
เพลงลูกทุงไทย เทอดพระเกียรตอัคร
ศิลปนองคคีตราชัน
รวมบรรเลงวงปพาทย รับเสด็จฯ
นํานักศึกษาแสดงละครภาษาอังกฤษ
จัดแสดงงานศิลปกรรมสัญจร
จัดแสดงงานศิลปกรรมสัญจร
จัดแสดงงานศิลปกรรมสัญจร
นํานักศึกษารวมถวายเทียนพรรษา 2549
รวมบรรเลงดนตรีงานเกษียณอายุราชการ

12 ส.ค.-9 ก.ย. 49

20 ก.ย. 49
24 ส.ค. 49
1 -31 ส.ค. 49
10 -31 ก.ย. 49
10 -31 ต.ค. 49
5 ก.ค. 49
27 ก.ย. 49

สถานที่
บานทาทอง จ.อุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

2 ก.ย. 49
26 มิ.ย. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

2 ก.ย. 49

ศูนยสารนิเทศ

สาขาวิชาศิลปกรรม

เปนวิทยากรโครงการฝกทักษะการพูดใน
ที่ชุมชน
รวมจัดกิจกรรม To Be Number One
Friend Corner
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิโครงการสัมมนาใส
เสื้อเหลืองคุยเรื่องกฎหมาย
ออกแบบตราสัญลักษณ 70 ป มรอ.

โรงเรียนบานหวยใต
ร.ร.เทศบาลวัดหนองผา
หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาเขตแพร
วิทยาเขตนาน
วัดอรัญญิการาม
หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
อาคารภูมิราชภัฏ

ส.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

28

อ.สุทธินี จันทรรัตน

สอนนักศึกษาพยาบาล วิชา สังคมไทย

ภาคเรียนที่ 1/2549

29

อ.ไพโรจน เผาดี

ภาคเรียนที่ 1/2549

30

อ.ปยะนุช เส็งชา

สอนนักศึกษาพยาบาล วิชา ปรัชญาและ
ศาสนา
สอนนักศึกษาพยาบาล วิชา ภาษาไทย

31

อ.มณฑณ ศรีสุข

นํานักศึกษาแนะนําสถานที่โครงการ
อนุรักษพันธุสัตวปาและแหลงทองเที่ยว

26 ส.ค. 49

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุตรดิตถ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุตรดิตถ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุตรดิตถ
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ

32

อ.วัชรชัย ขอบเหลือง

เปนพิธีกรดําเนินการภาคภาษาญี่ปุนและ
เปนลามใหกับคณะเจาหนาที่

18 ส.ค. 49

เขื่อนสิริกิติ์

ภาคเรียนที่ 1/2549

ที่

ผูรับผิดชอบ

33

อ.วัชรชัย ขอบเหลือง

34

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

35

รศ.กิ่งแกว เพ็ชรราช

36

อ.ปยะนุช เส็งชา

37

คณะมนุษยศาสตรฯ

38
39

อ.พรรณี จุฑานนท
อ.สุทธินี จันทรรัตน
ผศ.จรูญ คําทิพย

40

ผศ.จรูญ คําทิพย

41

ผศ.จรูญ คําทิพย

42
43

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
อ.ไพโรจน เผาดี
ผศ.จรูญ คําทิพย

44

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

45

สาขาวิชานิติศาสตร

46

อ.นิภา สนสอาดจิต

47

48

อ.นิภา สนสอาดจิต
Mr. James Swanson
Mr.Daniel
สาขาวิชาดนตรี

49

อ.ดร.ทิพวัลย ประเสริฐพันธ

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่

รวมเปนวิทยากรเกี่ยวกับการทํางาน
รวมกับอาสาสมัครชาวญี่ปุน
เปนที่ปรึกษาและคณะทํางานจัดทํา
หนังสืออุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการประเมินบุคคลใหไดรับเงินเดือน
ระดับ 8
เปนวิทยากรบรรยายกิจกรรมปฐมนิเทศ
และบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม
จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

8 ก.ค. 49

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ส.ค. 49
1 ก.ย. 49

สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูฯ
โรงแรมไพลิน

2 ก.ค. 49

หอประชุมมหาวิทยาลัย

1 ส.ค. 49

อาคารภูมิราชภัฏ

เปนวิทยากรประชุมสัมมนาปรับปรุง
แผนการสอน
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนเขตเทศบาลตําบลทาปลา
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนเขตเทศบาลตําบลทาสัก
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนเขตเทศบาลตําบลทุงยั้ง
รวมกับมูลนิธิกระจกเงานํานักศึกษาชวย
ผูประสบอุทกภัยตําบลแมพูล ครั้งที่ 1-15
กรรมการกิจกรรมตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด
สงนักศึกษารวมเปนกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งและเจาหนาที่นับคะแนน
จัดโครงการสัมมนาใสเสื้อเหลืองคุยเรื่อง
กฎหมาย ใหกับนักศึกษาและ
บุคคลภายนอก
วิทยากรโครงการการพัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ
กรรมการสอบสัมภาษณนักเรียนโครงการ
เยาวชนเอเอฟเอส รุนที่ 46

18 -19 ก.ค. 49

มิ.ย. – ก.ย. 49

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุตรดิตถ เขต 2
สํานักงานเทศบาลตําบล
ทาปลา
สํานักงานเทศบาลตําบล
ทาสัก
สํานักงานเทศบาลตําบล
ทุงยั้ง
ตําบลแมพูล

4 ส.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ก.ค. 49
2 ก.ย. 49

สํานักงานเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ
ศูนยสารนิเทศ

7-10 ส.ค. 49

หองสิริราชภัฏ

12 ก.ค. 49

โรงเรียนอุตรดิตถ

31 ส.ค. 49
25 ส.ค. 49
26 ส.ค. 49

รวมแสดงดนตรีงานสถาปนามหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

กรรมการรางหลักสูตรระดับปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

17 ก.ค. 49

ที่

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่

เปนพิธีกรทางศาสนางานสถาปนา
อ.สําเริง ถึงคุณ
มหาวิทยาลัย
อ.ไพโรจน เผาดี
อ.สุริยา คํากุนะ
ผูชวยศาสตราจารยอรพินธุ พูนนารถ ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาเครื่องมือในการทําวิทยานิพนธ

1 ส.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ธ.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา

52

อ.ปยะนุช เส็งชา

23 ก.ค. 49

หองสิริราชภัฏ

53

คณะมนุษยศาสตรฯ

13 ก.ย. 49

สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ

54

สาขาวิชาดนตรี

ปการศึกษา 2549

รร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์

55

อาจารยปยะนุช เส็งชา
อาจารยเอกพงค วรรณจักร

วิทยากรบรรยายกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมคณะครุศาสตร
กรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน
โฮมสเตย ป 2549
ขอความอนุเคราะหใหความรูดานวง
ดุริยางคแกนักเรียน
กรรมการตัดสินการประกวดการแสดง
พื้นบานของไทย

12 ส.ค. 49

จังหวัดอุตรดิตถ

56

สาขาวิชาดนตรี

ใหความอนุเคราะหสําเนาโนตเพลง

3-4 กรกฎาคม 49

รร.บึงกาฬ

57

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรฯ

จัดโครงการหองสมุดสูชุมชน

ก.พ. – มิ.ย. 50

รร.วัดโพธิ์ทอง

58

สาขาวิชาดนตรี

59

สาขาวิชาดนตรี

60

ผศ.สมบัติ เวชกามา

นําวงปพาทยมอญแสดงงานทําบุญ
10 – 11 ก.พ. 50
บําเพ็ญกุศล
นํานักศึกษาและอาจารยผูควบคุมแสดง
17 ก.พ. 50
ดนตรีไทยวงมโหรีงานทําบุญขึ้นบานใหม
สอนนักศึกษาพยาบาล วิชาสุนทรียศาสตร ภาคเรียนที่ 3/2549

61

อ.จาตุรันต จริยารัตนกูล

สอนนักศึกษาพยาบาล วิชาสุนทรียศาสตร ภาคเรียนที่ 3/2549

62

อาจารยวัชรชัย ขอบเหลือง
Miss Kato Rie
Miss Kaida Kazuko
อ.ไพโรจน เผาดี
อ.ปาริชาติ คณะธรรม

กรรมการตัดสินการแขงขันทักษะ
ภาษาญี่ปุน

22 ส.ค. 49

เปนวิทยากรกิจกรรมนันทนาการทางการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

20-21 ก.พ. 50

64

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

65

อ.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

รวมประชุมวางแผนการจัดการแผนแมบท 26 ก.พ. 50
ชุมชน
กรรมการตัดสินการประกวดจัดสวนถาด 15 ก.พ. 50

50

51

63

บานเกาะ อ.ตรอน
ใกลสถานีขนสง จ.อุตรดิตถ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุตรดิตถ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุตรดิตถ
รร.อุตรดิตถดรุณี

อุทยานแหงชาติแมจริม
จ.นาน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ที่

ผูรับผิดชอบ

66

สาขาวิชาดนตรี

67

สาขาวิชาดนตรี

68

สาขาวิชาดนตรี

69

สาขาวิชาดนตรี

70

สาขาวิชานิติศาสตร

71

อ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู

72

สาขาวิชาดนตรี

73

สาขาวิชาศิลปกรรม

74

สาขาวิชาศิลปกรรม

75

สาขาวิชาศิลปกรรม

76

คณะมนุษยศาสตรฯ

77

สาขาวิชาดนตรี

78

อ.มณฑณ ศรีสุข

79

ผศ.เชาว เพ็ชรราช

80

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่

10-11 ก.พ. 50

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

21 ก.พ. 50

อาคารภูมิราชภัฏ

16-17 ธ.ค. 50

ศาลาพระพุทธอุตรมงคล

10 ม.ค. 50

รร.เมืองดงวิทยา

23 ม.ค. 50

สาขาวิชานิติศาสตร

1 ก.พ. 50

โรงแรมปริ๊นพาเลสมหานาค

25 ก.พ. 50

วัดไชยมงคล จ.อุตรดิตถ

5-16 ก.พ. 50

รร.พิชัย

19 ธ.ค. 49

หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ

18-22 มิ.ย. 50

บานนายถวัลย ดัชนี
จ.เชียงราย

25 ก.พ. 50

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

14-16 พ.ย. 49

วัดเนินโพธิ์ จ.อุตรดิตถ

29-31 ต.ค. 49

กระทรวงศึกษาธิการ

11 ต.ค. 49

อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย

สาขาวิชาดนตรี

นําวงดุริยางครวมพิธีเปดและปด
การแขงขันกีฬาหางนกยูงเกมส
นํานักศึกษาแสดงดนตรีงานวิพิธทัศนา
พาเพลิน
นํานักศึกษาเลนดนตรีไทยทําบุญประเพณี
เทศนพระมาลัยและเทศนมหาชาติ
ใหความอนุเคราะหเอกสารการสอนดนตรี
และวิธีการใชอุปกรณ
ตอนรับคณาจารยจาก ม.ราชภัฏรอยเอ็ด
เขาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู
รวมประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนด
รูปแบบบูรณาการเครือขายกองทุน
สวัสดิการชุมชนในระดับอําเภอ
นํานักศึกษารวมแสดงวงดนตรีโปงลาง
งานพิธีเททองหลอหลวพอเชียงแสน
ใหยืมภาพเขียนฝพระหัตถพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯจัดแสดงนิทรรศการ
ใหความอนุเคราะหสถานที่ในการ
นําเสนอผลงานนักศึกษาผูเขาประกวด
โครงการสงเสริมศิลปนรุนเยาว
นํานักศึกษาเขารวมโครงการฝกอบรม
สรางสรรคงานศิลปเยือนถิ่นศิลปน
แหงชาติเชียงราย
คณาจารยรวมออกขอสอบคัดเลือก
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
นําวงปพาทยมอญเครื่องคูบรรเลงในพิธี
งานศพ
รวมประชุมสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมคุณภาพงานวิจัยและวัฒนธรรม
รวมสงเสริมอนุรักษแหลงเรียนรูดาน
มนุษยและสิ่งแวดลอม
นําวงปพาทยบรรเลงฉลองงานทอดกฐิน

28 – 29 ต.ค. 49

วัดชําทอง จ.อุตรดิตถ

81

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

มอบวารสารรัฐประศาสนศาสตรนิวส

ต.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง

82

คณะมนุษยศาตรฯ

มอบตําราเฉลิมพระเกียรติ

ต.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ที่

ผูรับผิดชอบ

83

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

84

อ.ไพโรจน เผาดี

85

สาขาวิชาดนตรี

86

อ.วรวุฒิ ทาแกว

87

สาขาวิชานิติศาสตร

88

สาขาวิชาดนตรี

89
90

อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
อ.วรวุฒิ ทาแกว
สาขาวิชาดนตรี

91

อ.มณฑณ ศรีสุข

92

93

ผศ.จรูญ คําทิพย
ผศ.สมพิศ สุขแสน
อ.กิตติภณ กิตยานุรักษ
อ.สุพัตรา ธิมาคํา
ผศ.สมพิศ สุขแสน

94

Ms.Kato Rie

95

Ms.Kato Rie

96

อ.วัชรชัย ขอบเหลือง

Ms.Kaida Kazuko
Ms.Kato Rie
97

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

กิจกรรม/โครงการ
ตอนรับคณาจารยจาก ม.ราชภัฏลําปางเขา
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรูดานการ
จัดการเรียนการสอน
เปนวิทยากรกิจกรรมกลุมสัมพันธ บําเพ็ญ
ประโยชนใหกับชุมชนที่ไดรับความ
เดือดรอนจากอุทกภัย
นําวงดนตรี Chamber Orchestra รวมงาน
นิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยากรบรรยายโครงการเผยแพรผลงาน
นักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
นํานักศึกษาดูงานศาลจังหวัดชลบุรี
นําวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)พรอม
ศิลปะการแสดงรวมงานประเพณี
ไหลแพไฟ
กรรมการตัดสินผลงานนักศึกษาผูเขา
ประกวดโครงการสงเสริมศิลปนรุนเยาว
นํานักศึกษารวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
ครั้งที่ 34
อบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการงานวิจัย
ดานการทองเที่ยวของจังหวัด
วิทยากรอบรมเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
วิทยากรบรรยายการบริหารองคกรเพื่อ
สรางความรวมมือในองคกร
วิทยากรกิจกรรมเขาคายภาษาญี่ปุน จัด
โดยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
วิทยากรคายฝกพูดภาษาญี่ปุน ครั้งที่ 9 จัด
โดยโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
วิทยากรกิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุน

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่

5 ต.ค. 49

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

29 ต.ค. 49

ศูนยสารนิเทศ

23-24 พ.ย. 49

รร.อุตรดิตถดรุณี

13 พ.ย. 49

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

15 พ.ย. 49

ศาลจังหวัดชลบุรี

5 ธ.ค. 49

วัดหาดสองแคว

19 ธ.ค. 49

สํานักวัฒนธรรมจังหวัด
อุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

8 – 10 ธ.ค. 49
2 – 4 ต.ค. 49
14 ธ.ค. 49

ศูนยฝกอบรมงานอภิบาล
จ.นครปฐม
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ

30 ต.ค. 49

สํานักวิทยบริการ

6 – 7 ม.ค. 50

ทวิตียารีสอรท จ.พิษณุโลก

13 – 14 ม.ค. 50

ไรอิสระรีสอรท จ.เพชรบูรณ

17 ก.พ. 50

รร.อุตรดิตถดรุณี

รวมประชุมวางแผนการจัดการแผนแมบท 22 ก.พ. 50
ชุมชน

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ

ที่

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

98

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

99

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

100

อ.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

กรรมการตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจาก ก.พ. 50
สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

101

อ.อรวรรณ ศรีฟา

กรรมการตัดสินการแขงขันโตวาที

14-16 ก.พ. 50

102

อ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู

29 ม.ค. 50

103
104

อ.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
อ.อภินันท ปานเพชร
ผศ.จรูญ คําทิพย

105

อ.ไพโรจน เผาดี

106

อ.อรัญวดี ทรัพยสิน

107

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

108

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

109

อ.สมบัติ เวชกามา

110

อ.สมบัติ เวชกามา

111

รศ.ปญญา สุขแสน

112

คณะมนุษยศาสตรฯ

113

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

อาจารยพิเศษรายวิชาการบริหารทรัพยากร
บุคคลทางการศึกษา
กรรมการตัดสินการประกวดออกแบบ
บรรจุภัณฑของที่ระลึกวันแหงความรัก
คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ
ภาค 5 ครั้งที่ 36 อุตรดิตถเกมส
วิทยากรโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาชั้นปที่ 1
วิทยากรฝกสอนและฝกซอมดนตรีไทย
ใหกับเจาหนาที่สาธารณสุข
วิทยากรโครงการจัดทําแผนชีวิตและ
ขอเสนอการจัดการปจจัยการผลิตภาค
ประชาชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ
รวมประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อรวม
บูรณาการจังหวัดสูชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง
วิทยากรบรรยายเรื่อง พื้นฐานทฤษฎีดนตรี
และพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดนตรี
รวมประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตรในสวนภูมิภาค
วิทยากรอบรมโครงการการสืบคน
สารสนเทศจากอินเทอรเน็ตเพื่อเขียน
ผลงานทางวิชาการ
นํานักศึกษารวมพัฒนาคณะและบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัย
นํานักศึกษารวมโครงการวิจัยระบบ
ความสัมพันธทางสังคมผานระบบเครือ
ญาติเพื่อพัฒนาชุมชนตําบลไรออย

หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมโครงการความรวมมือเพื่อแกไข
ปญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและ
สุขภาวะ
วิทยากรเขาคายภาษาอังกฤษนักเรียน
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่

18 ม.ค. 50

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ

24 – 26 ก.พ. 50

คณะครุศาสตร

15 ก.พ. 50
ม.ค. 50

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ

23 – 24 ธ.ค. 49

วัดพระแทนศิลาอาสน

ม.ค. 50
21 ธ.ค. 49

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

19 ธ.ค. 49

โรงแรมเรดิสัน

1 ธ.ค. 49

คณะวิทยาการจัดการ

16 พ.ย. 49

มหาวิทยาลัยโยนก

29 ก.ค. 49

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

14 – 16 มิ.ย. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ธ.ค. 49 – ม.ค. 50

ต.ไรออย อ.พิชัย

ที่

ผูรับผิดชอบ

114

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

115

สาขาวิชาภาษาไทย

116

สาขาวิชาภาษาไทย

117

สาขาวิชาดนตรี

118

อ.ไพโรจน เผาดี

119

120

อาจารยอุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ
อาจารยจาตุรันต จริยารัตนกูล
อาจารยอภินันท ปานเพชร
อ.บุญลอย จันทรทอง

121

อ.ประยงค รื่นณรงค

122

สาขาวิชาศิลปกรรม

123

อ.ดร.ทิพยวัลย ประเสริฐพันธุ

124

อ.ดร.ทิพยวัลย ประเสริฐพันธุ

125

อ.ดร.ทิพยวัลย ประเสริฐพันธุ

126

รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช

127

รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช

กิจกรรม/โครงการ
นํานักศึกษารวมโครงการผลิตพลังงาน
ทดแทนน้ํามันดีเซลจากสบูดําเพื่อลด
ตนทุนการผลิตในการปลูกขาวอินทรีย
จัดโครงการจดหมายขาวนิเทศความรูทาง
ภาษาไทย
จัดโครงการปายนิเทศความรูทาง
ภาษาไทย
จัดกิจกรรมบริการวิชาการดนตรีไทย
สากล พื้นบานแกสังคมเพื่อเสริม
ประสบการณวิชาชีพดนตรีแกนักศึกษา
รวมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถจัดโครงการ
เสริมทักษะชีวิตสงเสริมเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมใหกับนักศึกษา
รวมงานแสดงศิลปกลุมครูผูสอนศิลป
ภาคเหนือนิทรรศการปอยครูศิลปแผนดิน
ลานนา ครั้งที่ 6
กรรมการตัดสินการประกวดเพลงลูกทุง
ไทย งานมหกรรมกีฬาทองถิ่นแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 5
รวมอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีพมา
นํานักศึกษารวมกิจกรรมคายเยาวชน
สรางสรรคงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ
รุนที่ 4
กรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธนิสิต
ปริญญาโท
ผูทรงคุณวุฒิรางหลักสูตรระดับปริญญา
เอก สาขาการบริหารการศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรศิลปะ
ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ
คณะกรรมการประเมินกําหนดตําแหนง
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 3

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่

ก.ค. 49 - ธ.ค. 49

ต.ไรออย อ.พิชัย

ต.ค. 49 – ก.ย. 50

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

ต.ค. 49 – ก.ย. 50

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

ก.ย. 49 – ม.ค. 50

หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

15 – 25 ม.ค. 50

โรงพยาบาลอุตรดิตถ

ม.ค. 50

หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม

1 – 9 ธ.ค. 49

สํานักงานเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ

19 – 23 ก.พ. 50

วัดไทยวัฒนาราม จ.ตาก

21-25 พ.ค. 50

หออัครศิลปน

9 ก.ค.49

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15 ก.ย.49
6 ธ.ค.49
15 ธ.ค.49

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร

5 ส.ค.49

มหาวิทยาลัยนเรศวร

12 ธ.ค.49
4 ม.ค.50
6 ก.พ.50

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
เขต 1 พิษณุโลก

ที่

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่

128

รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช

กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธครุศา
สตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

13 ม.ค.50

ศูนยการศึกษาอุตรดิตถ

129

อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมภู

กรรมการตรวจขอสอบนิสิตปริญญาโท

4 -11 ส.ค.49

มหาวิทยาลัยนเรศวร

130

อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมภู

กรรมการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการ
วิจัย

25 ต.ค. 49

มหาวิทยาลัยนเรศวร

131

ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาลัย
นานาชาติ

10 ส.ค. 49

มหาวิทยาลัยศิลปากร

132

ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย วิทยากรอบรมเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
อาจารยมณฑณ ศรีสุข
กรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน
โฮมสเตยป 49
อาจารยมณฑณ ศรีสุข
กรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาลัย
นานาชาติ

14 ธ.ค.49

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

13 ก.ย.49

ศาลากลางจังหวัด

10 ส.ค.49

มหาวิทยาลัยศิลปากร

23 เม.ย. 50

กองพันทหารปนใหญที่ 20

24 เม.ย. 50

มหาวิทยาลัยนเรศวร

5 พ.ค. 50

โรงแรมฟรายเดย

17 พ.ค. 50

โรงแรมฟรายเดย

พ.ค. 50

วัดพระแทนศิลาอาสน

31 มี.ค. 50

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

24 – 25 มี.ค. 50

จังหวัดสุโขทัย

มี.ค. 50

ร.ร.น้ําปาดชนูปถัมภ

133
134

135

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

136

รศ.กิ่งแกว เพ็ชรราช

137

สาขาวิชาภาษาไทย

138

ผศ.สมพิศ สุขแสน

139

อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

140

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

141

อ.อํานาจ บุญอนนท

142

ผศ.ดร.วุฒิ บัวเหม

เปนวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐาน
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธนิสิต
เปนวิทยากรฝกอบรมเทคนิคการพูดในที่
ชุมชนแกผูบริหารและพนังงานเทศบาล
เปนวิทยากรอบรมผูประสานงานยุติธรรม
ชุมชน เรื่อง เทคนิคการทํางานกับชุมชน
กรรมการดําเนินการกอสรางสัญลักษณ
สถานที่เสด็จพระราชดําเนินฯ
นํานักศึกษาเขารวมประชุมระบบการ
จัดเก็บขอมูลครัวเรือน
นําวงดนตรีไทยรวมพิธีไหวครู
โหราศาสตร
เปนวิทยากรอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ในเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 2

