แบบเสนอ : ประวัติและผลงาน

 ชื่อ นาย สมบัติ เวชกามา
ตําแหนงทางวิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย
วัน เดือน ปเกิด : 24 พฤศจิกายน 2506 อายุ 53 ป
สถานที่ทํางาน :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ตําแหนง :
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 วาระ (พ.ศ. 2554-2558) (2559ปจจุบัน)

ประวัติการศึกษา
 คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก : รัฐประศาสนศาสตร (D.P.A (Doctor of Public Administration)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ กรุงเทพฯ ปสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552
- ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา (E.A.(Education Administration)
สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ปสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2542
- ปริญญาตรี : สาขาวิชาดนตรีศึกษา(สากล) (E.M. (Education Music))
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพฯ ปสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2528
ประวัติรับราชการและประวัติการทํางาน
 ประสบการณในการทํางาน : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 29 ป (พ.ศ. 2530 - 2559)
 ตําแหนงบริหารและวิชาการปจจุบัน
คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 วาระ
พ.ศ. 2554 – 2558,
2559-ปจจุบัน)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2554 – 2558,
2559-ปจจุบัน)
ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2554 – 2559)
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2554 – 2558,
2559-ปจจุบัน)
ประธานกองทุน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2554 – 2558,
2559-ปจจุบัน)

ประธานคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2554 – 2558,
2559-ปจจุบัน)
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พ.ศ. 2554 – 2558,
2559-ปจจุบัน)
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พ.ศ. 2554 – 2558,
2559-ปจจุบัน)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พ.ศ. 2554 – 2558,
2559-ปจจุบัน)
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พ.ศ. 2554 – 2558,
2559-ปจจุบัน)
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พ.ศ. 2554 – 2558,
2559-ปจจุบัน)
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พ.ศ. 2554 – 2558,
2559-ปจจุบัน)

คณะกรรมการพิจารณาทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะกรรมการรางระเบียบขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

พ.ศ. 2554 – 2556
พ.ศ. 2551 – 2553
พ.ศ. 2556 – 2559

ประสบการณการบริหารและวิชาการ
1. หัวหนาภาควิชาดนตรี (2532- 2534) (2535- 2537)
2. หัวหนาฝายสถิติขอมูลและงบประมาณ สํานักงานฝายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูอุตรดิตถ
(พ.ศ. 2533-2535)
3. เลขานุการอธิการบดี (พ.ศ. 2536-2537)
4. ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีสากล (พ.ศ. 2541-2543) (พ.ศ. 2544-2546)
5. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล (พ.ศ. 2549 -2552)
6. นายกสโมสรอาจารยและขาราชการสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ 2 วาระ (พ.ศ. 2545- 2546)
7. คณะกรรมการสภาวิชาการ (พ.ศ. 2550 – 2552)
8. คณะกรรมการสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ (2547-2548)
9. รองหัวหนาฝายกีฬา สํานักกิจการนักศึกษา (พ.ศ. 2538-2543)
10. หัวหนาฝายหอพัก สํานักกิจการนักศึกษา (พ.ศ. 2544-2546)
11. คณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถายทอดมาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพ การจัดการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2550 – 2553 ” URU.IQA 70 Standard & Index

12. คณะทํางานเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาสถาบันสูความเปนเอกภาพทางการจัด
การศึกษา (พ.ศ. 2546)
13. คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (เลขที่ 258 / 2551)
14. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประเมินภาระงานเขียนตํารา หรือหนังสือ เอกสารประกอบการ
สอน เอกสารคําสอน (เลขที่ 1567 / 2553)
15. คณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (3423 / 2552)
16. คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (2547)
17. คณะกรรมการบริหารงานการจัดความรู (KM) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (018 /
2550) 10 พฤษภาคม 2550
18. คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (258 / 2551)
19. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประเมินภาระงานเขียนตํารา หรือหนังสือ เอกสารประกอบการ
สอน เอกสารคําสอน (1567 / 2553)
20. คณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (3423 / 2552)
21. คณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2532- 2534) (2535- 2537)
(พ.ศ. 2541-2543) (พ.ศ. 2544-2546) (พ.ศ. 2549 -2552)
22. คณะกรรมการเผยแพรกิจกรรมทางวิชาการ สํานักเขตพื้นทีก่ ารศึกษาอุตรดิตถ เขต 1-2 จังหวัด
อุตรดิตถ (พ.ศ. 2548- 2549)
23. คณะกรรมการประกันคุณภาพทางการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(พ.ศ. 2548-2550)
24. คณะกรรมการดําเนินการวัดทักษะพื้นฐานทางวิชาการ นักศึกษาภาคปกติป การศึกษา 2554
(เลขที่ 1246 / 2554)
25. คณะกรรมการรางหลักสูตรการพัฒนาสาขาวิชาดนตรีทั่วประเทศ (พ.ศ. 2547-2549)
26. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (พ.ศ. 2548)
27. คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบภายใน (พ.ศ. 2548-2550)
28. คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (พ.ศ. 2548-2550)
29. คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (พ.ศ. 2548)
30. คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (พ.ศ.
2548-2550)
31. คณะกรรมการตรวจผลงานครูประจําการเขตการศึกษาภาคเหนือ เขต 1-2 ศูนย แพร (พ.ศ.
2548- 2550)
32. คณะกรรมการตรวจผลงานครูประจําการเขตการศึกษาภาคเหนือ เขต 1-2 ศูนยอุตรดิตถ(พ.ศ.
2548-2550)

33. คณะกรรมการจัดการประกวดการแขงขันศิลปะและการแสดงวัฒนธรรมไทยของจังหวัดอุตรดิตถ
(พ.ศ. 2541-2549)
34.คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติของจังหวัดอุตรดิตถ (พ.ศ. 2548-2549) (พ.ศ. 2551)
35. คณะกรรมการเตรียมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (พ.ศ. 2555-2556)
36. คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (พ.ศ. 2549)
37. คณะกรรมการคัดเลือกความสามารถพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (พ.ศ. 2545-2550)
38. คณะกรรมการจัดงานมหกรรมศูนยเพื่อนใจวัยรุน To be Number one Friend Corner (พ.ศ.
2547 - 2549)
39. คณะกรรมการเตรียมการฝกการเขารับปริญญาบัตร (พ.ศ. 2535- 2557)
40. คณะกรรมการตรวจแฟมสะสมงานในรายวิชาเทียบโอนประสบการณ (พ.ศ. 2547)
41. คณะกรรมการสโมสรอาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา
2554-2555
42. คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (พ.ศ. 2535-2552)
43. ประธานเครือขายความรวมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 7 จํานวน
17 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ป 2557
44. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการจัดโครงการพิธีไหวครูดนตรีไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย
ที่ 0101 / 2558 วันที่ 2 ธันวาคม 2558
45. คณะกรรมการเพื่อรับโอนใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ 1511 /2558 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
46. คณะกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาระบบกลไกในการสงเสริมการทํา
ผลงานวิชาการและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย” ที่ 0031 / 2558 วันที่ 7 มกราคม 2558
47. คณะกรรมการดําเนินการ “อุทยานซากุระ โคจิมา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ” ที่ 0001 / 2558 วันที่ 5 มกราคม 2558
48. คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานสวนงานภายใน ในกํากับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ /2002/2558 วันที่ 6 กรกฏาคม 2558
49.ประธานสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที3่ /2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558
50.คณะกรรมการปฏิบัติงานกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 “กาสะลองคําเกมส” ที่ 3653 /2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
51.คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ณ จังหวัดเชียงใหม 2558 ที่ 3136 /2558 วันที่ 5 ตุลาคม 2558
52.คณะกรรมการดําเนินการงานฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปการศึกษา 2556-2557 ที่ 2937 /2558 วันที่ 17 กันยายน 2558
53.คณะอนุกรรมการดําเนินการงานฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปการศึกษา 2556-2557 ที่ 2938 / 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558

54.คณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีไทย “มหาสงกรานตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พ.ศ.2558”ที่ 0982 /2558 วันที่ 2 เมษายน 2558
55.คณะกรรมการยกรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (25592563) ที0่ 089/2558 วันที่ 13 มกราคม 2558
56.ประธานคณะกรรมการ “กีฬาสานสัมพันธวันครอบครัว มรอ. 2558” ที่ 0092/2557 วันที่ 17
ธันวาคม 2557
57.คณะกรรมการเพื่อรับโอนใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ 1511/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
58.ประธานคณะกรรมการกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ 0486 /2557
59.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ที่ 1398 /2557 วันที่ 28 พฤษภาคม
2557
60.คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปกหมุน ภาคเหนือ ประจําป
2557 ที่ 0305/2557 วันที่ 28 มกราคม 2557
61.คณะกรรมการประเมินบุคคลเขาสูตําแหนง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปงบประมาณ 2557 ที่
1253/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 25557
62.ประธานคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาศิลปกรรมศาสตร ที่ 1312 /2557 วันที่ 20
พฤษภาคม 2557
63.คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประกาศที่ อพ.สธ.71/2556 วันที่ 30 กันยายน 2556-2559
64.คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษา กฎหมาย และวัฒนธรรมลาว เพื่อ
เตรียมความพรอมสูอาเซียน” ที่ 0968/2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
65.คณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีไทย “มหาสงกรานตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พ.ศ.2557” ที่ 0910 /2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
66.คณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2556 ที่ 0044/2557 วันที่ 6 มกราคม
พ.ศ.2556
67.คณะกรรมการอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ ที่ 1025 / 2557
68.ประธานคณะกรรมการจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพภาวะผูนํา เพื่อจัดการเรียนรูและการ
บริการแกบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนและนักศึกษาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
69.คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยตามความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน ปการศึกษา 2557 ที่ 2365 /2557
70.ประธานคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา 2556
71.ประธานคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปกรรมไทย – อินโดนีเซีย
2014 (Thai & Indonesia Art Exchange Exhibition 2014) ที่ 0247 / 2557 วันที่ 21 มกราคม 2557
72.ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการอบรมทักษะความรูทางภาษาไทย “ทักษะการสอน
ภาษาไทยดวยหลักไวยากรณ”ที่ 0053/2556 วันที่ 16 กรกฏาคม 2556

73.ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการ ‘ราชภัฏอุตรดิตถ 77 ป พื้นที่นี้มีการสรางสรรค’ที่
0057/2556 วันที่ 16 กรกฏาคม 2556
74.คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสถาบันอาเซียนศึกษา ที่ 2428 / 2556 วันที่ 9 สิงหาคม
2556
75.คณะกรรมการยกรางขอบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของกับการดําเนินการในมหาวิทยาลัย
ที่1808 /2556 วันที่ 18 มิถุนายน 2556
76.ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ณ มหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม ที่ 0014/2556 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2556
77.คณะกรรมการดําเนินการดําเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําผลงานวิชาการและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาการ ที1่ 239 /2556 วันที่ 28 เมษายน 2556
78.ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมโครงการจัดคายภาษาอังกฤษสําหรับโรงเรียนประถมและ
มัธยมศึกษา Learning by Doing Do not อยูนิ่งๆ ที่ 0070 / 2556 วันที่ 19 กันยายน 2556
79.คณะกรรมการดําเนินการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยพื้นที่ทุงกะโล ที่ 2774/2556 วันที่ 12
กันยายน 2556
80.คณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ประกาศวันที่ 31
พฤษภาคม 2556
81. ประธานคณะกรรมการสังเกตการณเรียนรู การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 1-2 สิงหาคม 2556 ที่ 0059/2556 วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2556
82. ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา หลักสูตรสาขา
วิชาชีพภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 10 กรกฏาคม 2556
83. คณะกรรมการจัดทําวารสารพิเศษ รายงานเสนอผลงาน Proceeding การประชุมสัมมนา
วิชาการ-วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 เครือขายความรวมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ 3804/2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556
84. คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับรางวัลเพชรราชภัฏ ที่ 0047/2556
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
85. ประธานคณะกรรมการดําเนินการศูนย Hot Line Call Center เพื่อเฝาระวังกิจกรรมรับนองใหม
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ 0031/2556 วันที่ 1 มิถุนายน 2556
86. คณะกรรมการอํานวยการสถาบันอาเซียนศึกษา ที่ 3704/2556 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
87. คณะกรรมการประเมินความพรอมในการจัดตั้งโรงอาหารและรานอาหารในมหาวิทยาลัย ที่ 2553
/2556 วันที่ 15 กันยายน 2556
88. ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดงานไหวครูดนตรีไทย ประจําป 2556 ที่ 0055/2556 วันที่
18 กรกฏาคม 2556
89. ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินกิจการโครงการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษสูอาเซียน ที่
0064/2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556

90. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม วันแมแหงชาติ
ที่ 0066/2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556
91. ประธานคณะกรรมการดําเนินการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระราชดําริ ที่ 0040
/2556 วันที่ 16 มิถุนายน 2556
92. ประธานคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใชระบบเก็บเอกสารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ ที่ 0077/2556 วันที่14ตุลาคม 2556
93. ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ ที่ 0035/2556 วันที่ 6 มิถุนายน
2556
94. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดโครงการการบริหารจัดการวงโยธวาฑิตและการพัฒนาทักษะ
การบรรเลงขั้นพื้นฐานสูมาตรฐานสากล ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 ที่ 0088/2555 วันที่ 20 สิงหาคม 2555
95. ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “มุทิตาคาระ
2556” ที่ 0068/2556 วันที่ 5 กันยายน 2556
96. ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
รวมสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ ที่ 007/2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2556
97. ประธานคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการคายภาษาสําหรับโรงเรียนประถม
และมัธยมศึกษา ที่ 0026/2556 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
98. คณะกรรมการดําเนินการโครงการประเมินผลคุณภาพใหคําปรึกษา บริการขาวสารและกิจกรรม
ประสบการวิชาชีพนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา
2555 ที่ 0015 / 2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
99. ประธานคณะกรรมการดําเนินการประชุมสัมมนา “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิ
วัตน : จากทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” ที่ 0039/2556 วันที่ 11 มิถุนายน 2556
100. ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ 0082/2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
101. ประธานคณะกรรมการกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ที่ 0486/2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2557
102.ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “สวัสดีปใ หม 2556”คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงสูอาเซียน ที่ 0085/2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2556
103.ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
เครือขายความรวมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ 2480/2556
104.ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเสริมทักษะทางวิชาการ ที่ 0043/2556 วันที่
28 มิถุนายน 2556
105.คณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ 3147/2556 วันที่ 23 ตุลาคม
2556
106.ประธานคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม ที่ 0164/2557 วันที่ 15 มกราคม
2557

107. คณะกรรมการยกรางขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับการดําเนินการใน
มหาวิทยาลัย ที่ 1808/2556 วันที่ 18 มิถุนายน 2556
108.คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ “โครงการและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อลดความ
เสียเปรียบของเกษตรในกลไกการตลาดขาวอินทรียและทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ” ที่ 2973/2557
วันที่ 29 ตุลาคม 2557
109. คณะกรรมการดําเนินการปฏิบัติหนาที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ณ จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ.2557 ที่ 2780/2557 วันที่ 9 ตุลาคม 2557
110. คณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ ที่
17/2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2557
111. คณะกรรมการดําเนินการโครงการรณรงคสรางสํานึกและวินัยการจัดขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ที่ 3217 / 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
112. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเทคนิค การทําผลงานวิชาการและการ
วิจัย ที่ 0043/2555 วันที่ 20 มีนาคม 2555
113. ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบอาชีพ
ใหกับนักโทษกอนปลอย ที่ 0085/2555 วันที่ 25 กรกฏาคม 2555
114.ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการหนวยจัดการงานวิจัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ 0106 /2555 วันที่ 27 ตุลาคม 2555
115.ประธานคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ 2107/2555 วันที่ 12
กรกฎาคม 2555
116. ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธและแผนพัฒนาตามพันธกิจ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ที่ 091/2555 วันที่ 14 สิงหาคม 2555
117. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ที่ 0081/2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2554
118. คณะกรรมการดําเนินงานการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การทําผลงานวิชาการดวยคอมพิวเตอรดนตรี” ที่ 2049/2554 วันที่ 7 กรกฏาคม 2554
119. คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนการใชพื้นที่ดินลํารางทุงกะโล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ที3่ 215/2554 วันที่ 25 ตุลาคม 2549
120.คณะกรรมการจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่
3217/2554 วันที่ 25 ตุลาคม 2554
ฯลฯ
 ประสบการณ การสัมมนา อบรมบริหารและวิชาการ (ภายในและภายนอกประเทศ)
1. ศึกษาอบรมและดูงานวิชาการ การเรียนการสอน ณ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
ในหัวขอเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรสูกระบวนการเรียนการสอน พ.ศ. 2548
2. ศึกษาอบรมและดูงานวิชาการการบริหารจัดการ ณ University of Queensland , Brisbane
ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2549

3. ศึกษาอบรมและดูงานวิชาการ การบริหารจัดการ ณ California State of Fullerton University
ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2550 เกี่ยวของกับ
: Leadership (ภาวะผูนํา) ,
: Understanding Organization (ความเขาใจในองคกร)
: Managing Innovation & Competitiveness (การจัดการนวัตกรรมใหม & การแขงขัน)
: Good Governance (การบริหารจัดการปกครองที่ดี)
: New Public Management (การบริหารจัดการนโยบายสาธารณะภาครัฐแนวใหม)
4. การเขารวมโครงการความรวมมือพัฒนานักศึกษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กับ มหาวิทยาลัยยูซี่ (yuxi) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2553
5. ศึกษาดูงาน เอ็กซโปรระดับโลก (EXPO 2010) เซี่ยงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(Shanghai) พ.ศ. 2553
6. ศึกษาภาคสนามโครงการการวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว พ.ศ. 2549
7. การเขารวมในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง TCEB และ Korea Exhibition
Organizer Association Thailand – Korea MICE Academic Exchange Program ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันการศึกษาเกาหลีใต พ.ศ. 2556
8. ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ รวมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิต ณ University of
Waseda เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน (Japan) พ.ศ. 2557
9. ศึกษาดูงานตางประเทศ การบริหารจัดการ ณ University of Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย
(Malaysia) พ.ศ. 2557
10. สัมมนาผูบริหารและบุคลากรเพื่อถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา พ.ศ.2559-2563
สูการปฏิบัติ ที่2549 /2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558
11. อบรม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับโปรแกรมวิชาสูความเปนเลิศทางวิชาการกับการ
ประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3 (21 ก.ค. 2547)
12. อบรม การพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 25482550)
13. สัมมนา การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยสูการปรับ
แผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (24 – 25 พ.ค. 2548)
14. การนําเสนอแนวทางการพัฒนาโปรแกรมวิชาดนตรีทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
(พ.ศ.2547)
15. วิทยากรพิเศษ สอนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร “สุนทรียภาพทางดนตรี” (พ.ศ.25342550)
16. คณะกรรมการปฏิบัติการรางหลักสูตรรายวิชาสวนพฤกษศาสตร โรงเรียนสําหรับมหาวิทยาลัยราช
ภัฎทั่วประเทศ (พ.ศ. 2547)
17. อบรม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับโปรแกรมวิชาสูความเปนเลิศทางวิชาการกับการ
ประกันคุณภาพครั้งที่ 2 (28-29 มิย. 2547)

18. สัมมนาการปฎิรูปการเมืองไทยใสใจคุณธรรม หนุนนําประชาธิปไตยอยางยั่งยืน (คณะกรรมการ
สภาวิจัยแหงชาติ สาขารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2549)
19. วิทยากร”เรื่องดนตรีรวมสมัยในสื่อมวลชน” โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (พ.ศ. 2549)
20. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สคน.ว 042 /
2549)
21. อบรม การสรางสื่อการสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ต E Learning System (พ.ศ. 2547)
22. อบรมสัมมนา การประพันธเพลง (พ.ศ. 2548)
23. สัมมนาอบรม “การวัดคุณภาพบัณฑิต Collegiate Learning Assessment (CLA)” 22 เมษายน
2554 กรุงเทพฯ
24. สัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก เรื่อง“อุดมศึกษากับการพัฒนาภูมิภาคและ
เมือง : ประสบการณจากอัมสเตอรดัม” กรุงเทพฯ สถาบันคลังสมองของชาติ (ศ.ดร.ปยวัติ บุญ-หลง) 27
มิถุนายน 2554
25. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา รุน 9 พระนครศรีอยุธยา 1-4
พฤษภาคม 2554
26. อบรมพัฒนาบุคลากร “ภาวะผูนําและการพัฒนานโยบายการศึกษา ” ภายใตความรวมมือ
(MOU) ระหวาง (CSUSB)
27. วิทยากรบรรยายการจัดทํา “แผนกลยุทธการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ 27
กรกฎาคม 2554”
28. รวมสัมมนาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร NIDA (2551)
29. เสริมสรางประสบการณการบริหารจัดการองคกรและองคความรู ความเขาใจ ทักษะแนวคิดตางๆ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหวางวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ 2557
30. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู พัฒนาการเรียนการสอนและการเสริมสรางองคความรูทางวิชาการ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่
26 - 29 มีนาคม 2556
31. การศึกษาดูงาน และสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน วันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2557
32. ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเขารับประชุม Thailand – Korea MICE Academic Exchange
Program ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันการศึกษาเกาหลีใต ระหวางวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2555 ใน
พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง TCEB และ Korea Exhibition Organizer Association ประชุมแนวทาง
การพัฒนารวมกัน
33. การสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อสรางคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
(เชียงใหม เชียงราย พะเยา และลําปาง) 1 – 5 เมษายน 2556
34. สัมมนาอบรม “ภาวะผูนําและการประเมินแนวใหม ” 29 เมษายน 2554 นนทบุรี
ฯลฯ

 ผลงานทางวิชาการ
 เอกสารตํารา บทความ เอกสารประกอบการสอน และเพาวเพอรพอย ชีดส การนําเสนอผลงาน
1. สัมมนาทฤษฏีการจัดการภาครัฐสมัยใหม “การบริหารแบบมีสวนรวม” (Participation
Management)
2. แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัฒนกับการพัฒนา สังคมและการเมืองของประเทศ
ไทย
3. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารงานขององคกรภาครัฐในการพัฒนาประเทศ
4. วิเคราะหโลกาภิวัฒนสงผลกระทบตอนโยบายของภาครัฐดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในการ
พัฒนาประเทศ
5. เริ่มตนอยางไรในการเขียนงานวิจัย
6. ทฤษฏีดนตรีแจส
7. ทฤษฏีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
8. การเรียบเรียงเสียงประสานวงดนตรีปอปปูลา และแจส
9. คีตลักษณและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก
10. โนตเพลงคอบโบแบนด(COMCO BAND) 12 ชิ้นจํานวน 30 เพลง
11. โนตเพลงแชมเบอรออรเคสตรา จํานวน 8 เพลง

งานวิจัย
1. บทบาทและศักยภาพในการสงเสริมงานวัฒนธรรมชุมชนตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ของสภา
วัฒนธรรมในจังหวัดอุตรดิตถ
2. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมชุมชน: ศึกษากรณี จังหวัดอุตรดิตถ
3. งานวิจัย นําเสนอการวิจัยระดับชาติ เรื่อง การวิจัยทองถิ่นเพื่อแผนดินไทย : พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของคนในทองถิ่น เรื่อง “การวิเคราะหการบรรเลงแตรวงรวมสมัย”มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5. สภาพและความตองการจัดบริการดานกีฬาและการออกกําลังกาย ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
อุตรดิตถ
6. การพัฒนารูปแบบแตรวงชาวบานรวมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ
 โครงการพัฒนาวิชาการทีโ่ ดดเดน
1.จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติของเครือขายความรวมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 7 เรื่อง “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน” The 7th
International Academics-Research Conference on “Sustainable Local Development toward
ASEAN Community” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

2.จัดโครงการ ศิลปนแหงชาติสัญจร 2556 คายวัฒนธรรมเยาวชน รักษแผนดินสานงานศิลปถิ่นพระ
ยาพิชัย “เปดเมืองหลับแหงลานนา สืบสานศิลปเมืองลับแล” โดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวมกับ กระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแหงชาติ หออัครศิลปน ระหวาง
วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และเมืองลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ
3.จัด“โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปกรรมระหวางไทยกับอินโดนีเซีย 2014” ในระหวาง
วันที่ 1-7 กุมภาพันธ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ระหวางกลุมศิลปนที่มีชื่อเสียงของประเทศ
อินโดนีเซีย กับกลุมศิลปนไทย จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปนตางๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู แนวคิดอนุรักษสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
4.จัด“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูพ ัฒนาบุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน ดานการเรียนการสอน
การบริหารองคกรและการวิจัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและศึกษาดูงานดานวัฒนธรรมเพื่อกาวสู
ประชาคมอาเซียน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา” ระหวางวันที่ 26-28 มีนาคม 2557
5.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษา การบริหารจัดการองคกร การวิจัย รวมกับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชานิติศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร)
ระหวางวันที่ 25 มีนาคม 2556 และ 30 มีนาคม 2556
6.โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู พัฒนาการเรียนการสอนและการเสริมสรางองคความรูทาง
วิชาการ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม
ระหวางวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2556
7.การศึกษาดูงาน และสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน วันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2557
8.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ”ณ หอง
ประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โดยเชิญวิทยากร
ศาสตราจารย ดร.หยางกวงหยวน (Yang Guang Yuan) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
9.รวมกอโครงการตั้งสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยญี่ปุนฯ ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ฯลฯ
 นโยบายกิจกรรมทําเพื่อสังคม วัฒนธรรมและการยกยอง เชิดชู ผูทําคุณงามความดีแกสังคม
1. เสนอถวายปริญญากิตติมศักดิจ์ ํานวน 3 ทาน คือ ศาสตราจารย ดร.หยางกวงหยวน(ปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย) พระครูสมุหเฉลิมศิลป ชยปาโล ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม) และเจาสรอยไขมุก ณ นาน (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น) ประจําป 2554-2555”
2. เสนอถวายปริญญากิตติมศักดิจ์ ํานวน 1 ทาน เจาลัดดา ณ นาน (ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น) ประจําป 2555-2556”

3. จัดโครงการ “ขันโตก วัฒนธรรม 3 แผนดิน สืบสานศิลปคืนถิ่นราชภัฏ” ณ หอประชุมใหญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ เพื่ออนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม สูชุมชนและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น วันที่
26 มกราคม 2556
4. จัดโครงการ “บูรณาการวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูชุมชนและสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อกาวสูอาเซียน ครั้งที่ 1” ระหวาง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีกิจกรรมรายละเอียดโครงการ ดังนี้
1. กิจกรรม แขงขันประกวดการอานทํานองเสนาะ โครงการพัฒนาทักษะความรูภาษาไทยหัวขอ
“ภาษาไทยเรานี้มีทํานอง” ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
2. กิจกรรม โครงการแขงขันตอบปญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
3. กิจกรรม แขงขันประกวดโครงงาน ภูมิปญญาทองถิ่น ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
4. กิจกรรม ศิลปะการเรียนภาษาดวยการแสดง โครงการ “พินิจชาติฝรั่งในฝงอาเซียน”Studying
Western Culture in the ASEAN World
5. กิจกรรม แขงขันประกวดดนตรีวงสตริง รุนอายุไมเกิน 16 ป กับรุนอายุ 17 – 25 ป ในโครงการ
“แขงขันประกวดดนตรีวงสตริง URU Music Award 2014”
6. กิจกรรม โครงการแขงขันประกวด การวาดรูปศิลปะ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา
7. กิจกรรม โครงการแขงขันประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
8. กิจกรรม โครงการเรียนรูสืบสานวัฒนธรรมไทย
9. กิจกรรม โครงการอบรมเทคนิคการวิจัย
ฯลฯ

