กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่

ผูรับผิดชอบ

1
2
3
4

สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
อ.วัชระ แตงเทศ

5

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่

1 -31 ส.ค. 49
10 -31 ก.ย. 49
10 -31 ต.ค. 49
6 ก.ค. 49

หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาเขตแพร
วิทยาเขตนาน
บานทาทอง จ.อุตรดิตถ

อ.วัชระ แตงเทศ

จัดแสดงงานศิลปกรรมสัญจร
จัดแสดงงานศิลปกรรมสัญจร
จัดแสดงงานศิลปกรรมสัญจร
นํานักศึกษาและวงปพาทยเครื่องคูบรรเลง
งานทําขวัญนาค
เผยแพรวัฒนธรรมดนตรีไทย

26 ก.ย. – 9 ต.ค. 49

ประเทศญี่ปุน

6

อ.สุทธินี จันทรรัตน

สอนนักศึกษาพยาบาล วิชา สังคมไทย

ภาคเรียนที่ 1/2549

7

อ.ไพโรจน เผาดี

ภาคเรียนที่ 1/2549

8

อ.ปยะนุช เส็งชา

สอนนักศึกษาพยาบาล วิชา ปรัชญาและ
ศาสนา
สอนนักศึกษาพยาบาล วิชา ภาษาไทย

9

อ.ปยะนุช เส็งชา
อ.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
อ.ไพโรจน เผาดี
อ.ปาริชาติ คณะธรรม
อ.จิรวรรณ ทรัพยเจริญ
อ. ดร.ทิพวัลย ประเสริฐพันธุ
อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
อ.ไพโรจน เผาดี
อ.สําเริง ถึงคุณ

วิทยากรปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมและยืมอุปกรณประกอบ
นันทนาการ

21 -23 ก.ค. 49

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุตรดิตถ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุตรดิตถ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุตรดิตถ
วัดพระแทนศิลาอาสน

นํานักศึกษาแสดงละครภาษาอังกฤษ
รวมกับมูลนิธิกระจกเงานํานักศึกษาชวย
ผูประสบอุทกภัยตําบลแมพูล ครั้งที่ 1-15
โครงการบริการวิชาการดานภาษาอังกฤษ
แกชุมชน
เปนพิธีกรทางศาสนางานสถาปนา
มหาวิทยาลัย

24 ส.ค. 49
มิ.ย. – ก.ย. 49

ร.ร.เทศบาลวัดหนองผา
ตําบลแมพูล

3 ต.ค. 49
1 ส.ค. 49

ร.ร.ขยายโอกาสบานรองลึก
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

นํานักศึกษารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหงงานสถาปนา
มหาวิทยาลัย
นํานักศึกษาถวายเทียนพรรษาเนื่องในวัน
เขาพรรษา ป 2549
จัดนิทรรศการอาหารญี่ปุนงานสถาปนา
มหาวิทยาลัย

1 ส.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

5 ก.ค. 49

วัดอรัญญิการาม

1 ส.ค. 49

อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตรฯ

10
11
12
13

14

อ.สําเริง ถึงคุณ
อ.ไพโรจน เผาดี
อ.สุริยา คํากุนะ
คณะมนุษยศาสตรฯ

15

สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

16

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

ภาคเรียนที่ 1/2549

ที่

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่

17

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

จัดกิจกรรมวัน Tanabata

19 ก.ค. 49

อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตรฯ

18

คณะมนุษยศาสตรฯ

1 ส.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

19
20
21
22

1 ส.ค. 49
1 ส.ค. 49
9 ก.ย. 49
29 มิ.ย. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี

23

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาศิลปกรรม
อ.ปยะนุช เส็งชา
อ.สุทธินี จันทรรัตน
อ.อรวรรณ ศรีฟา
อ.ไพโรจน เผาดี
อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

จัดการแสดงของนักศึกษาจีนงานสถาปนา
มหาวิทยาลัย
จัดการแสดงจินตลีลาชุด องคเดียวในโลก
แสดงดนตรีไทย
จัดกิจกรรมบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม
รวมพิธีไหวครูและงานทําบุญวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี

24

คณะมนุษยศาสตรฯ

25

อ.สุทธินี จันทรรัตน

26

อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

27

สาขาวิชาดนตรี

28

สาขาวิชาดนตรี

29

สาขาวิชาดนตรี

30

สาขาวิชาดนตรี

31

สาขาวิชาอุตสาหกรรมฯ

จัดการประกวดและแขงขันดนตรี ขับรอง 12 ส.ค.- 9 ก.ย. 49
เพลงลูกทุงไทย เทอดพระเกียรตอัคร
ศิลปนองคคีตราชัน
นํานักศึกษารวมบรรเลงวงปพาทย รับ
20 ก.ย. 49
เสด็จฯ
นํานักศึกษารวมถวายเทียนพรรษา 2549
5 ก.ค. 49

32

สาขาวิชาดนตรี

รวมบรรเลงดนตรีงานเกษียณอายุราชการ

27 ก.ย. 49

33

สาขาวิชาศิลปกรรม

ออกแบบตราสัญลักษณ 70 ป มรอ.

ส.ค. 49

มิ.ย. 48- มิ.ย. 49
โครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนคลองวัด
ไพร ต.ไรออย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ เพื่อ
จัดทําแผนแมบทชุมชนโดยกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน
(องคการบริหารสวนตําบลไรออย)

ต.ไรออย อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ

จัดกิจกรรมรวมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสืบคน
เมืองลอง เมืองโบราณ จ.แพร
กรรมการที่ปรึกษาอนุรักษตนมะมวง

1 ส.ค. – 16 ก.ย. 49

คณะมนุษยศาสตรฯ

6 ก.ย. 49

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแพร
วัดพระฝางสวางคบุรีฯ
ต.ผาจุก จ.อุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รวมงานเทศนมหาชาติ ฉลองราชย
หกสิบทัศนฯ
รวมบรรเลงดนตรีไทยกิจกรรมไหวครู

16 ส.ค. 49
26-27 ส.ค. 49
6 ก.ค. 49

หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

โรงเรียนบานหวยใต
วัดอรัญญิการาม
หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ที่

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่

34

สาขาวิชาดนตรี

รวมจัดกิจกรรม To Be Number One
Friend Corner

26 มิ.ย. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

35

อ.มณฑณ ศรีสุข

26 ส.ค. 49

จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ

36

อ.วัชรชัย ขอบเหลือง

นํานักศึกษาแนะนําสถานที่โครงการ
อนุรักษพันธุสัตวปาและแหลงทองเที่ยว
เปนพิธีกรดําเนินการภาคภาษาญี่ปุนและ
เปนลามใหกับคณะเจาหนาที่

18 ส.ค. 49

เขื่อนสิริกิติ์

37

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

ส.ค. 49

38

สาขาวิชาภาษาไทย

30 เม.ย – 5 พ.ค. 49

สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูฯ
ศูนยสารนิเทศ

39

คณะมนุษยศาสตรฯ

1 ส.ค. 49

อาคารภูมิราชภัฏ

40

ผศ.จรูญ คําทิพย

4 ส.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

41

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

ก.ค. 49

42

สาขาวิชานิติศาสตร

2 ก.ย. 49

สํานักงานเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ
ศูนยสารนิเทศ

43
44

สาขาวิชาดนตรี
อ.ปยะนุช เส็งชา

1 ส.ค. 49
23 ก.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
หองสิริราชภัฏ

45

คณะมนุษยศาสตรฯ

13 ก.ย. 49

สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ

46

อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ
อ.จาตุรันต จริยารัตนกูล
อ.อภินันท ปานเพชร
อ.สุมน ปนาทกูล
อ.ไพโรจน เผาดี
สาขาวิชาศิลปกรรม

ม.ค. 50

หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม

19 ก.ค. – 9 ส.ค. 49

ศาลาพระพุทธอุตรมงคล

5 ก.ค. 49

ศาลากลางจังหวัด

11-12 ก.ย. 49

พิษณุโลก , กําแพงเพชร ,
สุโขทัย

47
48
49

อ.จิรวรรณ ทรัพยเจริญ
อ.มณฑณ ศรีสุข

เปนที่ปรึกษาและคณะทํางานจัดทํา
หนังสืออุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ
วิทยากรอบรมการสอนภาษาไทยสําหรับ
ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม
กรรมการกิจกรรมตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด
สงนักศึกษารวมเปนกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งและเจาหนาที่นับคะแนน
จัดโครงการสัมมนาใสเสื้อเหลืองคุยเรื่อง
กฎหมาย ใหกับนักศึกษาและ
บุคคลภายนอก
รวมแสดงดนตรีงานสถาปนามหาวิทยาลัย
วิทยากรบรรยายกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมคณะครุศาสตร
กรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน
โฮมสเตย ป 2549
รวมงานแสดงศิลปกลุมครูผูสอนศิลป
ภาคเหนือนิทรรศการปอยครูศิลปแผนดิน
ลานนา ครั้งที่ 6
จัดกิจกรรมบําเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ
กรรมการตัดสินการประกวดโครงการ
สงเสริมศิลปนรุนเยาว
นํานักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวศึกษาโบราณสถานเสนทาง
มรดกไทย มรดกโลก

ที่

ผูรับผิดชอบ

50

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

51

อ.มุทิกาญจน จิวาลักษณ

52

54

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ
อ.สิโรตม ทองสม
อ.จาตุรันต จริยารัตนกูล
อ.อภินันท ปานเพชร
คณะมนุษยศาสตรฯ

55

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

25-27 ก.ค. 49
นํานักศึกษาอบรมแกนนําเยาวชนดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
นํานักศึกษาประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษา 4-5 ส.ค.49
เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7
จัดกิจกรรม URU International Day
23 ส.ค. 49

สถานที่
อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

รวมงานแสดงนิทรรศการศิลปะรวมสมัย

18-19 ส.ค. 49

ทําบุญถวายภัตตาหารเพล

5 ก.ค. 49

อาคาร 11

สาขาวิชาภาษาไทย

จัดโครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม

26 ก.ค. - 1 ส.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

56

นางสาวฉัตรนภา หอมฉุย

18-20 ก.ค. 49

โรงแรมหมูบานไทย

57

รศ.กิ่งแกว เพ็ชรราช

7-11 ส.ค. 49

หออัครศิลปน

58

18-19 ส.ค. 49

อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย

59

อ.จิรวรรณ ทรัพยเจริญ
อ.มณฑณ ศรีสุข
คณะมนุษยศาสตรฯ

มิ.ย. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

60

สาขาวิชาดนตรี

ปการศึกษา 2549

รร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์

61

คณะมนุษยศาตรฯ

ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดศิลปนรุนเยาว
นํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน
นักเขียนสรางสรรคกับศิลปนแหงชาติ
รุนที่ 2
นํานักศึกษาอบรมคายการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คณาจารย ขาราชการ และพนักงาน แตง
กายดวยเสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
ขอความอนุเคราะหใหความรูดาน
วงดุริยางคแกนักเรียน
มอบตําราเฉลิมพระเกียรติ

ต.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

62

รวมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางดนตรีพื้นบานไทย
ใหความอนุเคราะหสําเนาโนตเพลง

4-6 ก.ย. 49

63

อ.วัชระ แตงเทศ
อ.ประยงค รื่นณรงค
สาขาวิชาดนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
รร.บึงกาฬ

64

อ.สมบัติ เวชกามา

65

อ.จาตุรันต จริยารัตนกูล

สอนนักศึกษาพยาบาล วิชา
สุนทรียศาสตร
สอนนักศึกษาพยาบาล วิชา
สุนทรียศาสตร

53

3-4 ก.ค. 49
ภาคเรียนที่ 1/2549
ภาคเรียนที่ 1/2549

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุตรดิตถ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุตรดิตถ

ที่

ผูรับผิดชอบ

66

สาขาวิชาภาษาไทย

67

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

68

คณะมนุษยศาสตรฯ

69

คณะมนุษยศาสตรฯ

70

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

71

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

72
73

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อ.มณฑณ ศรีสุข

74

อ.ไพโรจน เผาดี

75

สาขาวิชาดนตรี

76

สาขาวิชาดนตรี

77

สาขาวิชาดนตรี

78

สาขาวิชาดนตรี

79

สาขาวิชาดนตรี

80

สาขาวิชาศิลปกรรม

81

สาขาวิชาศิลปกรรม

82

อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
อ.วรวุฒิ ทาแกว

กิจกรรม/โครงการ
นํานักศึกษาเขารวมโครงการคายเยาวชน
นักเขียนสรางสรรคกับศิลปนแหงชาติ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบายศรีสูขวัญ
นักศึกษาชั้นปที่ 1
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบายศรีสูขวัญ
นักศึกษาชั้นปที่ 1
สนับสนุนงบประมาณการแสดงของ
นักศึกษาจีนงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นํานักศึกษาดูงานสถานที่ทองเที่ยวดาน
ศิลปวัฒนธรรม
นํานักศึกษาดูงานสถานที่ทองเที่ยวดาน
ศิลปวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1
นํานักศึกษาดูงานสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร 3 เมืองมรดกโลก
เปนวิทยากรกิจกรรมกลุมสัมพันธ บําเพ็ญ
ประโยชนใหกับชุมชนที่ไดรับความ
เดือดรอนจากอุทกภัย
นํานักศึกษาเลนดนตรีไทยทําบุญประเพณี
เทศนพระมาลัยและเทศนมหาชาติ
ใหความอนุเคราะหเอกสารการสอนดนตรี
และวิธีการใชอุปกรณ
นําวงปพาทยมอญแสดงงานทําบุญ
บําเพ็ญกุศล
นํานักศึกษาและอาจารยผูควบคุมแสดง
ดนตรีไทยวงมโหรีงานทําบุญขึ้นบานใหม
นํานักศึกษารวมแสดงวงดนตรีโปงลาง
งานพิธีเททองหลอหลวพอเชียงแสน
ใหยืมภาพเขียนฝพระหัตถพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯจัดแสดงนิทรรศการ
ใหความอนุเคราะหสถานที่ในการ
นําเสนอผลงานนักศึกษาผูเขาประกวด
โครงการสงเสริมศิลปนรุนเยาว
กรรมการตัดสินผลงานนักศึกษาผูเขา
ประกวดโครงการสงเสริมศิลปนรุนเยาว

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่

6-11 ส.ค. 49

หออัครศิลปน

19 ก.ค. 49

ศูนยสารนิเทศ

1-2 ก.ค. 49

หอประชุมมหาวิทยาลัย

1-2 ก.ค. 49

หอประชุมมหาวิทยาลัย

15 – 18 ส.ค. 49
13 – 14 ส.ค. 49

จ.กาญจนบุรี , นครปฐม ,
กรุงเทพฯ
จ.เชียงใหม

9 ส.ค. 49

หอประชุมมหาวิทยาลัย

24-26 ส.ค. 49
29 ต.ค. 49

จ.สุโขทัย , พิษณุโลก ,
กําแพงเพชร
ศูนยสารนิเทศ

16-17 ธ.ค. 50

ศาลาพระพุทธอุตรมงคล

10 ม.ค. 50

รร.เมืองดงวิทยา

10 – 11 ก.พ. 50

บานเกาะ อ.ตรอน

17 ก.พ. 50

ใกลสถานีขนสง จ.อุตรดิตถ

25 ก.พ. 50

วัดไชยมงคล จ.อุตรดิตถ

5-16 ก.พ. 50

รร.พิชัย

19 ธ.ค. 49

หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ

19 ธ.ค. 49

สํานักวัฒนธรรมจังหวัด
อุตรดิตถ

ที่

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

บานนายถวัลย ดัชนี
จ.เชียงราย

14-16 พ.ย. 49

วัดเนินโพธิ์ จ.อุตรดิตถ

29-31 ต.ค. 49

กระทรวงศึกษาธิการ

11 ต.ค. 49

อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย

ต.ค. 49
ต.ค. 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

นําวงปพาทยบรรเลงฉลองงานทอดกฐิน

28 – 29 ต.ค. 49

วัดชําทอง จ.อุตรดิตถ

เปนวิทยากรกิจกรรมกลุมสัมพันธ บําเพ็ญ
ประโยชนใหกับชุมชนที่ไดรับความ
เดือดรอนจากอุทกภัย
นําวงดนตรี Chamber Orchestra รวมงาน
นิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยากรบรรยายโครงการเผยแพรผลงาน
นักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
อบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการงานวิจัย
ดานการทองเที่ยวของจังหวัด
วิทยากรกิจกรรมเขาคายภาษาญี่ปุน จัด
โดยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
วิทยากรคายฝกพูดภาษาญี่ปุน ครั้งที่ 9 จัด
โดยโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

29 ต.ค. 49

ศูนยสารนิเทศ

23-24 พ.ย. 49

รร.อุตรดิตถดรุณี

13 พ.ย. 49

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

2 – 4 ต.ค. 49
6 – 7 ม.ค. 50

ศูนยฝกอบรมงานอภิบาล
จ.นครปฐม
ทวิตียารีสอรท จ.พิษณุโลก

13 – 14 ม.ค. 50

ไรอิสระรีสอรท จ.เพชรบูรณ

17 ก.พ. 50

รร.อุตรดิตถดรุณี

สาขาวิชาศิลปกรรม

84

สาขาวิชาดนตรี

85

อ.มณฑณ ศรีสุข

86

ผศ.เชาว เพ็ชรราช

87
88

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาตรฯ

นํานักศึกษาเขารวมโครงการฝกอบรม
สรางสรรคงานศิลปเยือนถิ่นศิลปน
แหงชาติเชียงราย
นําวงปพาทยมอญเครื่องคูบรรเลงในพิธี
งานศพ
รวมประชุมสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมคุณภาพงานวิจัยและวัฒนธรรม
รวมสงเสริมอนุรักษแหลงเรียนรูดาน
มนุษยและสิ่งแวดลอม
มอบวารสารรัฐประศาสนศาสตรนิวส
มอบตําราเฉลิมพระเกียรติ

89

สาขาวิชาดนตรี

90

อ.ไพโรจน เผาดี

91

สาขาวิชาดนตรี

92

อ.วรวุฒิ ทาแกว

93

อ.มณฑณ ศรีสุข

94

Ms.Kato Rie

95

Ms.Kato Rie

96

อ.วัชรชัย ขอบเหลือง

97

สาขาวิชาดนตรี

98

คณะมนุษยศาสตรฯ

สถานที่

18-22 ก.พ. 50

83

Ms.Kaida Kazuko
Ms.Kato Rie

ระยะเวลาดําเนินการ

วิทยากรกิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุน

5 ธ.ค. 49
นําวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)พรอม
ศิลปะการแสดงรวมงานประเพณี
ไหลแพไฟ
สนับสนุนงบประมาณการเขารวมกิจกรรม 8 – 10 ธ.ค. 49
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 34

วัดหาดสองแคว

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่

ผูรับผิดชอบ

99

สาขาวิชาภาษาไทย

100

สาขาวิชาภาษาไทย

101

คณะมนุษยศาสตรฯ

102

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

103

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

104
105

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

106

อ.ไพโรจน เผาดี

107

สาขาวิชาดนตรี

108

109

อ.มณฑณ ศรีสุข
อ.เอกพงค วรรณจักร
อ.ปาริชาติ บุญเรือง
อ.สงกรานต ถุงแกว
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรฯ

110

อ.ไพโรจน เผาดี

111
112

อ.จิรวรรณ ทรัพยเจริญ
อ.มณฑณ ศรีสุข
ผศ.จรูญ คําทิพย

113

คณะมนุษยศาสตรฯ

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่

จัดโครงการจดหมายขาวนิเทศความรูทาง
ภาษาไทย
จัดโครงการปายนิเทศความรูทาง
ภาษาไทย
สนับสนุนนักศึกษาเขารวมโครงการ
Personality U.R.U. 2006

ต.ค. 49 – ก.ย. 50

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

ต.ค. 49 – ก.ย. 50

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

ธ.ค. 49 – ม.ค. 50

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

นํานักศึกษารวมโครงการวิจัยระบบ
ความสัมพันธทางสังคมผานระบบเครือ
ญาติเพื่อพัฒนาชุมชนตําบลไรออย
นํานักศึกษารวมโครงการผลิตพลังงาน
ทดแทนน้ํามันดีเซลจากสบูดําเพื่อลด
ตนทุนการผลิตในการปลูกขาวอินทรีย
จัดกิจกรรมวันคริสตมาส
นํานักศึกษาเขารวมสัมมนาเครือขาย
คณาจารยนิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 7
วิทยากรโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาชั้นปที่ 1
จัดกิจกรรมบริการวิชาการดนตรีไทย
สากล พื้นบานแกสังคมเพื่อเสริม
ประสบการณวิชาชีพดนตรีแกนักศึกษา
นํานักศึกษาดูงานแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร

ธ.ค. 49 – ม.ค. 50

ต.ไรออย อ.พิชัย

ก.ค. 49 - ธ.ค. 49

ต.ไรออย อ.พิชัย

25 ธ.ค. 49
19 – 21 ม.ค. 50

หอประชุมมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน

23 – 24 ธ.ค. 49

วัดพระแทนศิลาอาสน

ก.ย. 49 – ม.ค. 50

หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

15 ม.ค. 50

จ.ลําปาง - เชียงใหม

จัดโครงการหองสมุดสูชุมชน

ก.พ. – มิ.ย. 50

รร.วัดโพธิ์ทอง

รวมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถจัดโครงการ
เสริมทักษะชีวิตสงเสริมเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมใหกับนักศึกษา
นํานักศึกษาดูงานแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร
คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ
ภาค 5 ครั้งที่ 36 อุตรดิตถเกมส
จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรฯ

15 – 25 ม.ค. 50

โรงพยาบาลอุตรดิตถ

31 ม.ค. – 2 ก.พ. 50
ม.ค. 50

จ.ลพบุรี , นครราชสีมา ,
บุรีรัมย
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ

27 ม.ค. 50

สนามกีฬามหาวิทยาลัย

ที่

ผูรับผิดชอบ

114

อ.อรัญวดี ทรัพยสิน

115

สาขาวิชาดนตรี

116

สาขาวิชาดนตรี

117

119

อ.ไสยเพ็ญ
อ.อภินันท
อ.ไพโรจน
อ.ปาริชาติ
อ.อรวรรณ

120

กิจกรรม/โครงการ

10-11 ก.พ. 50

นํานักศึกษาแสดงดนตรีงานวิพิธทัศนา
พาเพลิน
กรรมการตัดสินการประกวดออกแบบ
บรรจุภัณฑของที่ระลึกวันแหงความรัก
เปนวิทยากรกิจกรรมนันทนาการทางการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรรมการตัดสินการแขงขันโตวาที

21 ก.พ. 50

อาคารภูมิราชภัฏ

14-16 ก.พ. 50

อ.ประยงค รื่นณรงค

รวมอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีพมา

19 – 23 ก.พ. 50

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อุทยานแหงชาติแมจริม
จ.นาน
หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วัดไทยวัฒนาราม จ.ตาก

121

สาขาวิชาศิลปกรรม

21-25 พ.ค. 50

หออัครศิลปน

122

อ.บุญลอย จันทรทอง

1 – 9 ธ.ค. 49

สํานักงานเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ

123

อ.ปยะนุช เส็งชา

2 ก.ย. 49

อาคารภูมิราชภัฏ

124

Mrs. Sara Cadei

นํานักศึกษารวมกิจกรรมคายเยาวชน
สรางสรรคงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ
รุนที่ 4
กรรมการตัดสินการประกวดเพลงลูกทุง
ไทย งานมหกรรมกีฬาทองถิ่นแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 5
เปนวิทยากรโครงการฝกทักษะการพูดใน
ที่ชุมชน
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิโครงการสัมมนาใส
เสื้อเหลืองคุยเรื่องกฎหมาย

2 ก.ย. 49

ศูนยสารนิเทศ

118

ม.ค. 50

สถานที่
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

เฉิดเจิม
ปานเพชร
เผาดี
คณะธรรม
ศรีฟา

วิทยากรฝกสอนและฝกซอมดนตรีไทย
ใหกับเจาหนาที่สาธารณสุข
นําวงดุริยางครวมพิธีเปดและปด
การแขงขันกีฬาหางนกยูงเกมส

ระยะเวลาดําเนินการ

20-21 ก.พ. 50
14-16 ก.พ. 50

