
 
 

แผนการบริการทางวชิาการ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

วสัิยทศัน์ (Vision) 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะสร้างสรรคแ์ละพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเสมอภาค ใหมี้ความรอบรู้ทาง

วิชาการ ควบคู่กบัการมีคุณธรรม เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินบนพื้นฐานของความเป็นไทย และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พนัธกจิ (Mission) 

1. ผลิตบณัฑิตดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ทาํการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และพฒันาทอ้งถ่ิน 

3. ใหบ้ริการทางวิชาการแก่ทอ้งถ่ิน 

4. ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

5. บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

(Strategic  Issued) 

เป้าประสงค์ 

(Goals) 

การเสริมสร้างศกัยภาพใหก้บัชุมชน ชุมชนเป็นแห่งเรียนรู้ มุ่งสู่การพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ศกัยภาพพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื 
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริการวชิาการ 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1) บุคลากรมีความสามารถในการใหบ้ริการวชิาการดา้นต่างๆ แก่บุคคลทัว่ไป

และหน่วยงานภายนอก  

2) มีแหล่งบริการวชิาการใหบ้ริการแก่บุคคลและหน่วยงานภายนอก 

1)  สัดส่วนของปริมาณงานกบังบประมาณท่ีไดรั้บไม่สมดุล 

2)  บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางมีจาํนวนนอ้ย 

3)  ขาดการสาํรวจความตอ้งการในการฝึกอบรมจากชุมชน 

4)  การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง 

กลยุทธ์การพฒันา กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไข 

1) พฒันาระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่ทอ้งถ่ิน 

 

ตัวช้ีวดัการพฒันา ตัวช้ีวดัการปรับปรุงแก้ไข 

1) มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่ทอ้งถ่ินตามเป้าหมายของ

คณะ    

2) ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพท่ี

ตอบสนองความตอ้งการพฒันา และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 

3) จาํนวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีอาจารยป์ระจาํใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพท่ี

ตอบสนองความตอ้งการพฒันา และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 

4) จาํนวนแหล่งใหบ้ริการทางวิชาการและวชิาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับใน

ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 

 

1) ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม 

เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการ

วชิาการ กรรมการวชิาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 

2) ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

3) ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก

มหาวทิยาลยั เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวชิาชีพในระดบัชาติหรือ

ระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 

4) ระดบัความสาํเร็จและประสิทธิผลของการใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพตาม

พนัธกิจของคณะ 
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ตัวช้ีวดัการพฒันา (ต่อ) ตัวช้ีวดัการปรับปรุงแก้ไข (ต่อ) 

5) ค่าใชจ่้ายและมูลค่าของคณะในการใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพท่ี

ตอบสนองความตอ้งการพฒันา และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 

 

โครงการ/กจิกรรม  การพฒันา โครงการ/กจิกรรม การปรับปรุงแก้ไข 

1) จดัทาํแผน/โครงการการใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพประจาํปี 

2) สํารวจศกัยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของบคุลากรในคณะ 

3) สนบัสนุนการบูรณาการการใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพไปใชใ้นการเรียน

การสอน การวจิยั และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

4) สนบัสนุนการจดัทาํวจิยัเพื่อการบริการวชิาการและวชิาชีพ 

5) ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานศูนยส์ารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) 

6) ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานศูนยส่์งเสริมใหค้วามรู้เร่ืองกฎหมาย

การเมืองการปกครอง 

7) ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานหอ้งสมุดกฎหมาย 

8) ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการความร่วมมือทางวชิาการระหวา่ง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกบัมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

9) นิทรรศการทางวชิาการ ระดบัคณะ “ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กบัการ

พฒันาทอ้งถ่ิน”   

10) แนะแนวทางเลือกทางการศึกษาใหก้บัเยาวชน 

11) นิทรรศการศิลปะสัญจรสูช่มุชน 

12) เขา้ค่ายพฒันาทกัษะภาษาจีนสาํหรับเยาวชนและบุคคลทัว่ไป 

13) บริการวชิาการดา้นบรรณารักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

1) สาํรวจศกัยภาพการใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพของบุคลากรในคณะ 

2) รายงานผลการดาํเนินงานกิจกรรม/โครงการใหบ้ริการวชิาการ 

3) ประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
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โครงการ/กจิกรรม  การพฒันา (ต่อ) โครงการ/กจิกรรม การปรับปรุงแก้ไข (ต่อ) 

14) อบรมเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ดนตรีสาํหรับผูส้อน 

15) อบรมนาฏศิลป์สาํหรับเยาวชนและบุคคลทัว่ไป 

16) สัมมนาความรู้เร่ืองดา้นกฎหมายสาํหรับประชาชนทัว่ไปและบุคลากรใน

ทอ้งถ่ิน 

17) อบรมคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับเยาวชน 

18) อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการเมืองการปกดครองและการบริหารเพื่อการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

19) ค่ายภาษาองักฤษเพื่อเด็กและเยาวชน 

20) พฒันาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสาํหรับเยาวชน 

21) บริหารและพฒันาศูนยส่์งเสริมและเครือข่ายชุมชนทอ้งถ่ินดา้นประชาธิปไตย 

22) นิทรรศการงานวจิยัดา้นทศันศิลป์ 

23) นิทรรศการงานสร้างสรรคแ์ขนงจิตรกรรม 

24) อบรมหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 
 

โครงการนอกงบประมาณ 

1)  นาฏศิลป์อุดมศึกษา 

2) พิธีไหวค้รูนาฏศิลป์ 

3) จดัอบรมการอ่านทาํนองเสนาะ 
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ชุมชนเป็นแห่งเรียนรู้ มุ่งสู่การพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้

ศกัยภาพพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

1.1  พฒันาระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่ทอ้งถ่ิน 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2553  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด้านการบริการวชิาการ 
  

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1)  การเสริมสร้าง

ศกัยภาพใหก้บัชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่ง

สู่ การพัฒ น า ท้อ ง ถ่ิ น ใ ห้ มี

ศักยภาพแล ะมีการพัฒน า

อยา่งย ัง่ยนื 

1) มีระบบและกลไกในการ

บริการทางวชิาการแก่ทอ้งถ่ิน

ตามเป้าหมายของคณะ  (สกอ.

5.1) 

 

 

ระดบั 5 1 .1)   พัฒนาระบบและ

กลไกในการบริการทาง

วชิาการแก่ทอ้งถ่ิน 

1)  จัดทําแผน/โครงการการ

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

ประจาํปี 

- 

2)  สาํรวจศกัยภาพการ

ใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพ

ของบุคลากรในคณะ 

- 

3)  สนับสนุนการบูรณาการ

การให้บริการวิชาการและ

วิชาชีพไปใช้ในการเรียนการ

สอน การวิจัย และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

20,000 

4)  สนับสนุนการจัดทําวิจัย

เพ่ือการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

20,000 

5 )   ส่ง เส ริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานศูนย์สารสนเทศ

ทางภมูิศาสตร์(GIS) 

30,000 

6 )   ส่ง เส ริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานศูนย์ส่งเสริมให้

ความรู้เร่ืองกฎหมายการเมือง

การปกครอง 

10,000 



 8 

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1)  การเสริมสร้าง

ศกัยภาพใหก้บัชุมชน 

 (ต่อ) 

1)  ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่ง

สู่ การพัฒ น า ท้อ ง ถ่ิ น ใ ห้ มี

ศักยภาพแล ะมีการพัฒน า

อยา่งย ัง่ยนื (ต่อ) 

2) ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ี

มีส่วนร่วมในการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม เป็นท่ี

ป รึ ก ษ า  เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร

วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน 

เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร วิ ช า ก า ร 

กรรมการวิชาชีพในระดบัชาติ

ห รื อ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ต่ อ

อาจารยป์ระจาํ (สกอ.5.2) 

25 % 1 .1)   พัฒนาระบบและ

กลไกในการบริการทาง

วชิาการแก่ทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานห้องสมดุกฎหมาย 

 

10,000 

8)  ส่งเสริมสนับสนุนการ

ดําเ นินงานโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

กรมส่ง เส ริมการปกครอง

ท้องถ่ินกับมหาวิทยาลัยราช

ภฏักําแพงเพชร 

10,000 

9)  นิทรรศการทางวิชาการ 

ระดบัคณะ “ มนุษยศาสตร์

และสัง คม ศ าสต ร์ กับก า ร

พฒันาท้องถ่ิน” 

200,000 

1 0 )  แ น ะ แ น ว ท า ง เ ลื อ ก

ทางการศกึษาให้กบัเยาวชน 

5,000 

3) ร้อยละของกิจกรรมหรือ

โครงการบริการทางวิชาการ

และวิชาชีพท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการพฒันา และเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติต่อ

อาจารยป์ระจาํ (สกอ.5.3) 

 

75  % 11) นิทรรศการศิลปะสญัจรสู่

ชมุชน 

30,000 

12 )   เ ข้ าค่ายพัฒนาทักษะ

ภาษาจีนสําหรับเยาวชนและ

บคุคลทัว่ไป 

50,000 

 

 

13) บริการวชิาการดา้น

บรรณารักษศ์าสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 

50,000 
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ประเดน็ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

  

4) จาํนวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีอาจารย์

ประจาํใหบ้ริการทางวชิาการและ

วชิาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการ

พฒันา และเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติต่อ

อาจารยป์ระจาํ (กพร.4.3.2) 

182 

 

14 )  อบ ร มเ ชิ ง ป ฏิบัติ ก า ร

คอมพิวเตอร์ดนตรีทัว่ไป 

 

20,000 
 

 

15) อบรมนาฏศิลป์สาํหรับ

เยาวชนและบุคคลทัว่ไป 

20,000 
 
 

15) สมัมนาความรู้เร่ืองด้าน

กฎหมายสําหรับประชาชน

ทัว่ไปและบคุลากรในท้องถ่ิน 

30,000 
 

 
 

16) อบรมคุณธรรมจริยธรรม

สาํหรับเยาวชน 
30,000 

 

17 )  อบรมให้ความ รู้ เ ร่ือง

การเมืองการปกดครองและ

การบริหารเ พ่ือการพัฒนา

ท้องถ่ิน 

30,000 

 

 
 

18) คา่ยภาษาองักฤษเพ่ือเดก็

และเยาวชน 
50,000 

 

19) พฒันาภาษาไทยเพ่ือการ

สือ่สารสาํหรับเยาวชน 
30,000 

 

20) บริหารและพัฒนาศูนย์

ส่งเสริมและเครือข่ายชุมชน

ท้องถ่ินด้านประชาธิปไตย 

100,000 
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ประเดน็ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1)  การเสริมสร้าง

ศกัยภาพใหก้บัชุมชน 

 (ต่อ) 

1)  ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่ง

สู่การพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้

ศกัยภาพและมีการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื (ต่อ)อยา่งย ัง่ยนื 

(ต่อ) 

5) ร้อยละของอาจารยท่ี์เป็นท่ี

ปรึกษา เป็นกรรมการ

วทิยานิพนธ์ภายนอก

มหาวทิยาลยั เป็นกรรมการ

วชิาการและวิชาชีพในระดบัชาติ

หรือระดบันานาชาติต่ออาจารย์

ประจาํ (กพร4.3.3) 

25  % 1.1)  พฒันาระบบและ

กลไกในการบริการทาง

วชิาการแก่ทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) นิทรรศการงานวิจัยด้าน

ทศันศิลป์ 

15,000 

 

22) นิทรรศการงานสร้างสรรค์

แขนงจิตรกรรม 

15,000 

 

23) อบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสัน้ 
 

6) ร้อยละของระดบัความพึง

พอใจของผูรั้บบริการ (สกอ.5.4) 

50  % 24)  ประเมินความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการ 

15,000 

7) จาํนวนแหล่งใหบ้ริการทาง

วชิาการและวิชาชีพท่ีไดรั้บ

การยอมรับในระดบัชาติหรือ

ระดบันานาชาติ (กพร.4.3.4) 

4  แหล่ง 

ระดบั  3 

25)  ส่งเสริมสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานศูนยส์ารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์(GIS) 

10,000 

8) ระดบัความสาํเร็จและ

ประสิทธิผลของการใหบ้ริการ

วชิาการและวิชาชีพตามพนัธ

กิจของคณะ (กพร.4.3.5) 

ระดบั  3 

 

26)  ส่งเสริมสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานศูนยส่์งเสริมให้

ความรู้เร่ืองกฎหมายการเมือง

การปกครอง 

10,000 

27)  ส่งเสริมสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานหอ้งสมุดกฎหมาย 

20,000 

28)  ส่งเสริมสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานโครงการความ

ร่วมมือทางวชิาการระหวา่งกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกบั

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

- 
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ประเดน็ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1)  การเสริมสร้าง

ศกัยภาพใหก้บัชุมชน 

 (ต่อ) 

1)  ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่ง

สู่การพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้

ศกัยภาพและมีการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื (ต่อ) 

  

1.1)  พฒันาระบบและ

กลไกในการบริการทาง

วชิาการแก่ทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

29)  ส่งเสริมสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานศูนยใ์หบ้ริการการ

พฒันาทกัษะทาง

ภาษาต่างประเทศ   

20,000 

9) ค่าใชจ่้ายและมูลค่าของคณะ

ในการใหบ้ริการวชิาการและ

วชิาชีพท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการพฒันา และเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติต่อ

อาจารยป์ระจาํ  (สกอ.5.1.1, 

สมศ.3.4) 

10,000 30)  สนบัสนุนการดาํเนินงาน

การใหบ้ริการวชิาการและ

วชิาชีพ 

 

**งปม. ระบุ

ในแต่ละ

โครงการ

ใหบ้ริการ

วชิาการ** 

10) รายรับของคณะในการ

ใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพ

ในนามคณะต่ออาจารยป์ระจาํ 

(สกอ.5.12, สมศ. 3.6)  

10,000 
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ภาคผนวก 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 

........................................ 

  ดว้ยบุคลากรภายในคณะไดถู้กรับเชิญหรือขอความอนุเคราะห์ไปเป็นวิทยากร  เป็นท่ีปรึกษาหรือกรรมการวิทยานิพนธ์  เป็นกรรมการวิชาการ  กรรมการ

วิชาชีพ  กรรมการตดัสินการแข่งขนั / การประกวดอ่ืน ๆ เป็นตน้  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  โดยมีค่าตอบแทนหรือในรูปแบบขอความอนุเคราะห์  ซ่ึงทาง

คณะเห็นว่าเป็นการบริการทางวิชาการในแก่หน่วยงานทัว่ไป  ซ่ึงควรมีการกาํหนดคุณสมบติัของบุคลากรเพื่อให้เกิดคุณภาพเฉพาะทางแต่ละสาขา   และเห็นควร

กาํหนดอตัราค่าตอบแทนไวเ้บ้ืองตน้เป็นบรรทดัฐานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั  ดงัน้ี 
 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

1 ผศ.สุวทิย ์ วงษบุ์ญมาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นิเทศศาสตร์ 

บรรณารักษศาสตร์ 

สารสนเทศศาสตร์  

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 089 – 642-6543 

2 ผศ.ศรีรัตน ์ เจิงกล่ินจนัทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นิเทศศาสตร์ 

บรรณารักษศาสตร์ 

สารสนเทศศาสตร์ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 086-824-2033 

 

3 ผศ.ประพิมพร โกศิยะกลุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นิเทศศาสตร์ 

บรรณารักษศาสตร์ 

สารสนเทศศาสตร์  

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 089-859-3246 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

4 ผศ.อรุณลกัษณ์ รัตนพนัธ์ุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นิเทศศาสตร์ 

บรรณารักษศาสตร์ 

สารสนเทศศาสตร์ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-389-6278 

5 รศ.ดร.ศรัณย ์ วงศค์าํจนัทร์ รองศาสตราจารย ์ ปรัชญาและศาสนา 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

ภาษาบาลี 

ปรัชญาอินเดีย 

พระพทุธศาสนา 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-474-7286 

6 ผศ.วนิยั บุษบา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นิติศาสตร์  

กฎหมายการปกครอง 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 087-195-2279 

7 รศ.ดร.กานต ์ โกวทิยส์มบูรณ์ รองศาสตราจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

การพฒันามาตรฐานภาครัฐ 

รัฐศาสตร์ 

การวเิคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 089-661-7519 

 

8 ผศ.สุธาทิพย ์ สวา่งผล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ภาษาไทย 

วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

การสอนภาษาไทย 

วรรณคดีไทย 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 085-6051-168 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

9 ผศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ภาษาไทย 

วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

การสอนภาษาไทย 

วรรณคดีไทย 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-624-8218 

10 ผศ. เอมอร เนียมนอ้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ภาษาไทย 

วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

การสอนภาษาไทย 

วรรณคดีไทย 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ  

11 ผศ. ชนาฎ จนัทะโก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ภาษาไทย 

วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

การสอนภาษาไทย 

วรรณคดีไทย 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 089-989-5969 

 

12 อาจารยอ์จัฉราวรรณ รูปดี อาจารย ์ระดบั 7 นาฏศิลป์ไทย 

นาฏศิลป์สากล 

การละครและการแสดง 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-886-3091 

 

13 อาจารยเ์ยาวลกัษณ์ ใจวสุิทธ์ิหรรษา อาจารย ์ระดบั 7 นาฏศิลป์ไทย 

นาฏศิลป์สากล 

การละครและการแสดง 

 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-962-6862 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

14 อาจารยอ์คัรพล ชูเชิด อาจารย ์ระดบั 7 ดนตรีศึกษา 

ดุริยางคศิ์ลป์ 

ดนตรีไทย 

ดนตรีสากล 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 086-246-9766 

15 ผศ. กว ี ครองแกว้ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดนตรีศึกษา 

ดุริยางคศิ์ลป์ 

ดนตรีไทย 

ดนตรีสากล 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-046-9298 

16 ดร.วทิยา คามุณี อาจารย ์ระดบั 7 การพฒันาชุมชน 

สงัคมวทิยา 

เศรษฐกิจสงัคม 

วจิยัทางสงัคมศาสตร์ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 089-706-0850 

17 ผศ. ชชัชยั พวกดี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดนตรีศึกษา 

ดุริยางคศิ์ลป์ 

ดนตรีไทย 

ดนตรีสากล 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 086-931-6915 

18 อาจารยว์ลัลภ ทองอ่อน อาจารย ์ระดบั 7 ภูมิศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ 

มานุษยวทิยา 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

วจิยัประชากรและสงัคม 

ภูมิศาสตร์เกษตรกรรม 

 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 086-931-6915 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

19 ผศ.มยั ตะติยะ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จิตรกรรม  ประติมากรรม 

ศิลปศึกษา 

ทศันศิลป์ 

วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 080-029-2067 

20 ผศ.เชวงศกัด์ิ เขียวเขิน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จิตรกรรม  ประติมากรรม 

ศิลปศึกษา 

ทศันศิลป์ 

วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ  086-206-2407 

21 ผศ. ศุภพงศ ์ ยนืยง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จิตรกรรม  ประติมากรรม 

ศิลปศึกษา 

ทศันศิลป์ 

วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 086-203-2496 

 

22 อาจารยส์ายพิณ เขียวมูล อาจารย ์ระดบั 7 จิตรกรรม  ประติมากรรม 

การออกแบบ 

ทศันศิลป์ 

วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 089-9135232 

 

23 อาจารยว์รรณภา พรหมเจียม อาจารย ์ระดบั 7 ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 086-737-3490 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

24 อาจารยส์วสัด์ิ จนัทร อาจารย ์ระดบั 7 วรรณคดีองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-296-8982 

25 ผศ.วนัเพญ็ บุญมา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วรรณคดีองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-394-6425 

26 อาจารยป์ระดิษฐ ์ นารีรักษ ์ อาจารย ์ระดบั 6 วรรณคดีองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 085-330-9171 

27 อาจารยก์มลวฒัน์ ภูวชิิต อาจารย ์ระดบั 7 วรรณคดีองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-785-6388 

 

28 อาจารยว์ชุิรา 

(ลาศึกษาต่อ) 

วนิยัธรรม อาจารย ์ระดบั 5 วรรณคดีองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 089-707-2721 

หมายเหตุ ลาศึกษาต่อ 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

29 อาจารยส์ายพิณ   พิกลุทอง กรุูง อาจารย ์ระดบั 6 ภาษาจีน 

วรรณกรรมจีน 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 089-643-2533 

30 อาจารยจิ์ราภา จารุวฒัน ์ อาจารย ์ระดบั 7 การพฒันาชุมชน ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 087-842-2572 

31 อาจารยป์รียานุช พรหมภาสิต อาจารย ์ระดบั 6 รัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

ปรัชญาการเมือง 

การเมืองการปกครอง 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-044-1870 

 

32 อาจารยสุ์ชิน รอดกาํเหนิด อาจารย ์ระดบั 7 นิติศาสตร์  

กฎหมายการปกครอง 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 086-589-5090 

 

33 อาจารยอ์ภิชาติ  บวบขม อาจารย ์ระดบั 5 นิติศาสตร์  

กฎหมายการปกครอง 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-972-9383 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

34 อาจารยว์นสันนัท ์ ศิริรัตนะ พนกังานมหาวทิยาลยั รัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

ปรัชญาการเมือง 

การเมืองการปกครอง 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-849-2852 

35 อาจารยบุ์ญญาบารมี สวา่งวงศ ์ พนกังานมหาวทิยาลยั รัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

ปรัชญาการเมือง 

การเมืองการปกครอง 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 086-909-8640 

36 อาจารยม์ลัลิกา ทองเอม พนกังานมหาวทิยาลยั นิเทศศาสตร์ 

บรรณารักษศาสตร์ 

สารสนเทศศาสตร์ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 

 

37 อาจารยร์าวาด ยิม้สวสัด์ิ พนกังานมหาวทิยาลยั อญัมณีและเคร่ืองประดบั ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-867-7805 

 

38 ดร.เกรียงศกัด์ิ สร้อยสุวรรณ พนกังานมหาวทิยาลยั รัฐประศาสนศาสตร์ 

การพฒันามาตรฐานภาครัฐ 

รัฐศาสตร์ 

การวเิคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

ทุกกรรมการ 

แลว้แต่เห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 085-217-0090 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

39 อาจารยอ์นุลกัษณ์ อาสาสู้ ตามสญัญาจา้ง ดนตรีศึกษา 

ดุริยางคศิ์ลป์ 

ดนตรีไทย 

ดนตรีสากล 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 089-638-9447 

40 อาจารยสุ์รพงษ ์  ยอดสุทธิ ตามสญัญาจา้ง ดนตรีศึกษา 

ดุริยางคศิ์ลป์ 

ดนตรีไทย 

ดนตรีสากล 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 089-669-9919 

41 อาจารยเ์มืองจนัทร์ พยอม ตามสญัญาจา้ง ดนตรีศึกษา 

ดุริยางคศิ์ลป์ 

ดนตรีไทย 

ดนตรีสากล 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 089-701-4711 

 

42 อาจารยจ์าํเนียนนอ้ย สิงหะรักษ ์ ตามสญัญาจา้ง ปรัชญาและศาสนา 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

ภาษาบาลี 

ปรัชญาอินเดีย 

พระพทุธศาสนา 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 086-044-8278 

43 อาจารยอิ์ฎฐารมณ์  มิตสุวรรณสิงหรา ตามสญัญาจา้ง ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

 

 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-038-8107 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

44 อาจารยสุ์มาลี แกว้สะแสน ตามสญัญาจา้ง ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 087-201-4278 

45 

 

อาจารยสุ์กญัญา อภิวฒัน์ไพบูลย ์ ตามสญัญาจา้ง ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ - 

46 อาจารยชิ์ดชนก นนัทะใจ ตามสญัญาจา้ง ภาษาจีน 

วรรณกรรมจีน 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 083-956-8476 

47 

 

อาจารยโ์อกาม่า จ่าแกะ ตามสญัญาจา้ง การพฒันาชุมชน 

สงัคมวทิยา 

วจิยัทางสงัคมศาสตร์ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-908-3180 

48 อาจารยสุ์ภาสพงษ ์  รู้ทาํนอง ตามสญัญาจา้ง ภูมิศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ 

มานุษยวทิยา 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

วจิยัประชากรและสงัคม 

ภูมิศาสตร์เกษตรกรรม 

 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 084-118-9763 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

49 อาจารยฤ์ทธิรงค ์  เกาฎีระ ตามสญัญาจา้ง ภูมิศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ 

มานุษยวทิยา 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

วจิยัประชากรและสงัคม 

ภูมิศาสตร์เกษตรกรรม 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 083-152-3930 

50 อาจารยว์จิิตร ศิริรัตน ์ ตามสญัญาจา้ง ปรัชญาและศาสนา 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

ภาษาบาลี 

ปรัชญาอินเดีย 

พระพทุธศาสนา 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 086-792-3340 

51 อาจารยอ์ดิเรก ฟ่ันเขียว ตามสญัญาจา้ง รัฐประศาสนศาสตร์ 

การพฒันามาตรฐานภาครัฐ 

รัฐศาสตร์ 

 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 

52 อาจารยทิ์พยสุ์คนธ์ ศรีนานนท ์ ตามสญัญาจา้ง จิตรกรรม  ประติมากรรม 

การออกแบบ 

ภาพพิมพ ์

วจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 086-199-9477 

53 อาจารยนิ์ษากรณ์ เหล่าเขตกิจ ตามสญัญาจา้ง ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ - 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

54 อาจารยว์ษิณุ หนูแยม้ ตามสญัญาจา้ง ดนตรีศึกษา 

ดุริยางคศิ์ลป์ 

ดนตรีสากล 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ - 

55 อาจารยม์าลยัรัตน ์ คณิตชยานนัท ์ ตามสญัญาจา้ง ภาษาจีน 

วรรณกรรมจีน 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ - 

56 อาจารยศิ์ริรวลีกัษมา บุญรักษา ตามสญัญาจา้ง ดนตรีศึกษา 

ดุริยางคศิ์ลป์ 

ดนตรีสากล 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ – 

 

57 อาจารยสุ์ภาวรรณ ศรีไตรรัตน ์ ตามสญัญาจา้ง นิติศาสตร์  

กฎหมายการปกครอง 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ – 

 

58 อาจารยส์มยงค ์ โสมอินทร์ ตามสญัญาจา้ง ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ – 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ อตัราค่าวทิยากร อตัราค่ากรรมการอืน่ ๆ สถานทีต่ดิต่อ 

59 อาจารยป์ระสิทธ์ิ สิทธิดา ตามสญัญาจา้ง ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ - 

60 อาจารยนิ์ศาชล เถิงจ๋าง ตามสญัญาจา้ง ภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ - 

61 อาจารยว์ฒิุวฒัน์ อนนัตพ์ฒิุเมธ ตามสญัญาจา้ง รัฐประศาสนศาสตร์ 

การพฒันามาตรฐานภาครัฐ 

รัฐศาสตร์ 

ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 

ท่ีทาํงาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ - 

62 อาจารยณ์ฐัภานี บวัดี ตามสญัญาจา้ง อญัมณีและเคร่ืองประดบั ภายใน 

300 / ชม. 

ภายนอก 

600 / ชม. 

เฉพาะกรรมการตดัสิน 

แข่งขนั / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 62000 
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