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แผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              แผนปฏิบัติการ 

 
วิสัยทัศน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะสรางสรรคและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเสมอภาค ใหมีความรอบรูทางวิชาการ ควบคูกับการมีคุณธรรม เพื่อ
พัฒนาทองถิ่นบนพื้นฐานของความเปนไทย และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ทําการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม และพัฒนาทองถิ่น 
3. ใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น 
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิน่ 
5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) เปาประสงค (Goals) 
1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
2. การพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรม 

 
3. การเสริมสรางศักยภาพใหกับชุมชน 

 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

1. บัณฑิตมีคุณธรรม ความรู และความสามารถ 
2. มีองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับปญหาและ

ความตองการของชุมชนในทองถิ่น 
3. ชุมชนเปนแหงเรียนรู มุงสูการพัฒนาทองถิ่นใหมีศักยภาพพัฒนา

อยางยั่งยืน 
4. สรางเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นแกบัณฑิต 
5. การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณภาพ

และมีมาตรฐานสากลที่สงผลตอคุณภาพของผลผลิต 
 

 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการบริการวิชาการ 
จุดแข็ง จุดออน 

1) บุคลากรมีความสามารถในการใหบริการวิชาการดานตางๆ แกบุคคลทั่วไปและ
หนวยงานภายนอก  

2) มีแหลงบริการวิชาการใหบริการแกบุคคลและหนวยงานภายนอก 

1)  สัดสวนของปริมาณงานกับงบประมาณที่ไดรับไมสมดุล 
2)  บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีจํานวนนอย 
3)  ขาดการสํารวจความตองการในการฝกอบรมจากชุมชน 
4)  การประชาสัมพันธไมทั่วถึง 
 

กลยุทธการพัฒนา กลยุทธการปรับปรุงแกไข 
1) พัฒนาระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกทองถิ่น 

 
ตัวชี้วัดการพฒันา ตัวชี้วัดการปรบัปรุงแกไข 

1) มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกทองถิ่นตามเปาหมายของคณะ    
2) รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

3) จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

4) จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

5) คาใชจายและมูลคาของคณะในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

 

1) รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดบันานาชาติตออาจารยประจํา 

2) รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
3) รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย 

เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

4) ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของคณะ 
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โครงการ/กิจกรรม  การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงแกไข 

1) จัดทําแผน/โครงการการใหบริการวิชาการและวิชาชีพประจําป 
2) สนับสนุนการบูรณาการการใหบริการวิชาการและวิชาชีพไปใชในการเรียนการสอน 

การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3) สนับสนุนการจัดทําวิจัยเพื่อการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
4) สรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
5) ธนาคารวิทยากร และฐานขอมูลบุคลากรเพื่อการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
6) จดักิจกรรมใหบริการวิชาการตามความตองการของทองถิ่น 
7) โครงการใหความรูเรื่องสิทธิมนุษยชน  
8) โครงการใหความรูเรื่องการคามนุษย  
9) โครงการใหความรูเรื่องสิ่งแวดลอม   
10) โครงการใหความรูเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

พระประมุข 
11) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS) 
12) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสงเสริมใหความรูเรื่องกฎหมายการเมืองการ

ปกครอง 
13) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานหองสมุดกฎหมาย 
14) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
15) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนยใหบริการการพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศ   
16) สนับสนุนการดําเนินงานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 

1) สํารวจศักยภาพการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรในคณะ 
2) รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการใหบริการวิชาการ 
3) ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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แผนปฏิบตัิราชการ  ป พ.ศ.2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ดานการบริการวิชาการ 
  

ประเด็น ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 
 กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1)  จัดทําแผน/โครงการการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพประจําป 

0.5 

2)  สํารวจศักยภาพการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพของบุคลากรในคณะ 

- 

3)  รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/
โครงการใหบริการวิชาการ 

2 

4)  สนับสนุนการบูรณาการการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพไปใชในการเรียน
การสอน การวิจัย และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.5 

5)  สนับสนุนการจัดทําวิจัยเพื่อการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

3 

1)  การเสริมสราง
ศักยภาพใหกับ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ชุมชนเปนแหลงเรยีนรู 
มุงสูการพัฒนาทองถิ่น
ใหมีศักยภาพและมีการ
พัฒนาอยางยั่งยนื 

1) มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกทองถิ่น
ตามเปาหมายของคณะ  (สกอ.
5.1) 

 
 

ระดับ 5 1.1)  พัฒนาระบบและ
กลไกในการบริการ
ทางวิชาการแก
ทองถิ่น 

6)  สรางเครือขายความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

- 

 

หนวยนับงบประมาณ : หมื่นบาท 
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แผนปฏิบตัิราชการ  พ.ศ.2551  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ดานการบริการวิชาการ (ตอ) 

ประเด็น ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

7.  ธนาคารวิทยากร และฐานขอมูล
บุคลากรเพื่อการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

1 

8.  จัดกิจกรรมใหบริการวิชาการตามความ
ตองการของทองถิ่น 

5 

9.  โครงการใหความรูเรื่องสิทธิมนุษยชน  2 

2) รอยละของอาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 
(สกอ.5.2) 

25 % 

10. โครงการใหความรูเรื่องการคามนุษย  2 

11. โครงการใหความรูเรื่องสิ่งแวดลอม   2 

1)  การเสริมสราง
ศักยภาพใหกับชุมชน 
(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ชุมชนเปนแหลงเรยีนรู 
มุงสูการพัฒนาทองถิ่น
ใหมีศักยภาพและมีการ
พัฒนาอยางยั่งยนื (ตอ) 

3) รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารย
ประจํา (สกอ.5.3) 

75  % 

1.1)  พัฒนาระบบและ
กลไกในการบริการทาง
วิชาการแกทองถิ่น (ตอ) 

12.  โครงการใหความรูเรื่องการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนพระประมุข 

 

2 

 
 

หนวยนับงบประมาณ : หมื่นบาท 
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แผนปฏิบตัิราชการ  พ.ศ.2551  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ดานการบริการวิชาการ (ตอ) 
 

ประเด็น ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

4) จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย
ประจําใหบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารย
ประจํา (กพร.4.3.2) 

182 

5) รอยละของอาจารยที่เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการและวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 
(กพร4.3.3) 

25  % 

 - 1)  การเสริมสราง
ศักยภาพใหกับ
ชุมชน (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ชุมชนเปนแหลงเรยีนรู 
มุงสูการพัฒนาทองถิ่น
ใหมีศักยภาพและมีการ
พัฒนาอยางยั่งยนื (ตอ) 

6) รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ (สกอ.
5.4) 

50  % 

1.1)  พัฒนาระบบและ
กลไกในการบริการ
ทางวิชาการแก
ทองถิ่น (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13)  ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 1.5 

 

หนวยนับงบประมาณ : หมื่นบาท 
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แผนปฏิบตัิราชการ  พ.ศ.2551  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ดานการบริการวิชาการ (ตอ) 
 
 

ประเด็น ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

14)  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนย
สารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS) 

10 7) จํานวนแหลงใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (กพร.4.3.4) 

2  แหลง 
 

15)  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนย
สงเสริมใหความรูเรื่องกฎหมาย
การเมืองการปกครอง 

10 

16)  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
หองสมุดกฎหมาย 

 

20 

17)  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

- 

1)  การเสริมสราง
ศักยภาพใหกับ
ชุมชน (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ชุมชนเปนแหลงเรยีนรู 
มุงสูการพัฒนาทองถิ่น
ใหมีศักยภาพและมีการ
พัฒนาอยางยั่งยนื (ตอ) 

8) ระดับความสําเร็จและ
ประสิทธิผลของการ
ใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพตามพันธกิจของคณะ 
(กพร.4.3.5) 

ระดับ  3 
 

1.1)  พัฒนาระบบและ
กลไกในการบริการทาง
วิชาการแกทองถิ่น (ตอ) 
 
 

18)  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนย
ใหบริการการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาตางประเทศ   

20 

 
 

หนวยนับงบประมาณ : หมื่นบาท 
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แผนปฏิบตัิราชการ  พ.ศ.2551  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ดานการบริการวิชาการ (ตอ) 
 
 

ประเด็น ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

1)  การเสริมสราง
ศักยภาพใหกับชุมชน 
(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ชุมชนเปนแหลงเรยีนรู 
มุงสูการพัฒนา
ทองถิ่นใหมีศักยภาพ
และมีการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (ตอ) 

9) คาใชจายและมูลคาของคณะ
ในการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจํา  (สกอ.5.1.1, 
สมศ.3.4) 

10,000 1.1)  พัฒนาระบบและ
กลไกในการบริการ
ทางวิชาการแก
ทองถิ่น (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19)  สนับสนุนการดําเนินงานการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

**งปม. ระบุ
ในแตละ
โครงการ
ใหบริการ
วิชาการ** 

 
 
 

หนวยนับงบประมาณ : หมื่นบาท 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

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

  ดวยบุคลากรภายในคณะไดถูกรับเชิญหรือขอความอนุเคราะหไปเปนวิทยากร  เปนที่ปรึกษาหรือกรรมการวิทยานิพนธ  เปนกรรมการวิชาการ  กรรมการวิชาชีพ  
กรรมการตัดสินการแขงขัน / การประกวดอื่น ๆ เปนตน  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีคาตอบแทนหรือในรูปแบบขอความอนุเคราะห  ซึ่งทางคณะเห็นวาเปนการ
บริการทางวิชาการในแกหนวยงานทั่วไป  ซึ่งควรมีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรเพื่อใหเกิดคุณภาพเฉพาะทางแตละสาขา   และเห็นควรกําหนดอัตราคาตอบแทนไวเบื้องตน
เปนบรรทัดฐานเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ อัตราคาวิทยากร อัตราคากรรมการอื่น ๆ สถานที่ติดตอ 
1 ผศ.สุวิทย วงษบุญมาก ผูชวยศาสตราจารย นิเทศศาสตร 

บรรณารักษศาสตร 
สารสนเทศศาสตร  

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม. 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 089 – 642-6543 

2 ผศ.ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร ผูชวยศาสตราจารย นิเทศศาสตร 
บรรณารักษศาสตร 
สารสนเทศศาสตร 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 086-824-2033 

3 ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล ผูชวยศาสตราจารย นิเทศศาสตร 
บรรณารักษศาสตร 
สารสนเทศศาสตร  

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 089-859-3246 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ อัตราคาวิทยากร อัตราคากรรมการอื่น ๆ สถานที่ติดตอ 
4 ผศ.อรุณลักษณ ทุมมากรณ ผูชวยศาสตราจารย นิเทศศาสตร 

บรรณารักษศาสตร 
สารสนเทศศาสตร 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-389-6278 

5 รศ.ดร.ศรัณย วงศคําจันทร รองศาสตราจารย ปรัชญาและศาสนา 
รัฐประศาสนศาสตร 
ภาษาบาลี 
ปรัชญาอินเดีย 
พระพุทธศาสนา 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-474-7286 

6 ผศ.วินัย บุษบา ผูชวยศาสตราจารย นิติศาสตร  
กฎหมายการปกครอง 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 087-195-2279 

7 รศ.ดร.กานต โกวิทยสมบูรณ รองศาสตราจารย รัฐประศาสนศาสตร 
การพัฒนามาตรฐานภาครัฐ 
รัฐศาสตร 
การวิเคราะหการเมืองเปรียบเทียบ 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 089-661-7519 

8 ผศ.สุธาทิพย สวางผล ผูชวยศาสตราจารย ภาษาไทย 
วรรณกรรมทองถิ่น 
การสอนภาษาไทย 
วรรณคดีไทย 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 085-6051-168 

9 ผศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย ผูชวยศาสตราจารย ภาษาไทย 
วรรณกรรมทองถิ่น 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ อัตราคาวิทยากร อัตราคากรรมการอื่น ๆ สถานที่ติดตอ 
การสอนภาษาไทย 
วรรณคดีไทย 

ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-624-8218 

11 ผศ. เอมอร เนียมนอย ผูชวยศาสตราจารย ภาษาไทย 
วรรณกรรมทองถิ่น 
การสอนภาษาไทย 
วรรณคดีไทย 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ  

10 ผศ. ชนาฎ จันทะโก ผูชวยศาสตราจารย ภาษาไทย 
วรรณกรรมทองถิ่น 
การสอนภาษาไทย 
วรรณคดีไทย 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 089-989-5969 

11 อาจารยอัจฉราวรรณ รูปดี อาจารย ระดับ 7 นาฏศิลปไทย 
นาฏศิลปสากล 
การละครและการแสดง 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-886-3091 

12 อาจารยเยาวลักษณ ใจวิสุทธิ์หรรษา อาจารย ระดับ 7 นาฏศิลปไทย 
นาฏศิลปสากล 
การละครและการแสดง 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-962-6862 

13 อาจารยอัครพล ชูเชิด อาจารย ระดับ 7 ดนตรีศึกษา 
ดุริยางคศิลป 
ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 086-246-9766 

14 ผศ. กวี ครองแกว ผูชวยศาสตราจารย ดนตรีศึกษา ภายใน ทุกกรรมการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ อัตราคาวิทยากร อัตราคากรรมการอื่น ๆ สถานที่ติดตอ 
ดุริยางคศิลป 
ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล 

๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

แลวแตเห็นสมควร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 

มือถือ 081-046-9298 
15 ดร.วิทยา คามุณี อาจารย ระดับ 7 การพัฒนาชุมชน 

สังคมวิทยา 
เศรษฐกิจสังคม 
วิจัยทางสังคมศาสตร 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 089-706-0850 

16 ผศ. ชัชชัย พวกดี ผูชวยศาสตราจารย ดนตรีศึกษา 
ดุริยางคศิลป 
ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 086-931-6915 

17 นายวัลลภ ทองออน อาจารย ระดับ 7 ภูมิศาสตร 
สังคมศาสตร 
มานุษยวิทยา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
วิจัยประชากรและสังคม 
ภูมิศาสตรเกษตรกรรม 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 086-931-6915 

18 ผศ.มัย ตะติยะ ผูชวยศาสตราจารย จิตรกรรม  ประติมากรรม 
ศิลปศึกษา 
ทัศนศิลป 
วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 080-029-2067 

191 ผศ.เชวงศักดิ์ เขียวเขิน ผูชวยศาสตราจารย จิตรกรรม  ประติมากรรม 
ศิลปศึกษา 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ อัตราคาวิทยากร อัตราคากรรมการอื่น ๆ สถานที่ติดตอ 
ทัศนศิลป 
วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ  086-206-2407 

20 ผศ. ศุภพงษ ยืนยง ผูชวยศาสตราจารย จิตรกรรม  ประติมากรรม 
ศิลปศึกษา 
ทัศนศิลป 
วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 086-203-2496 

21 อาจารยสายพิณ เขียวมูล อาจารย ระดับ 7 จิตรกรรม  ประติมากรรม 
การออกแบบ 
ทัศนศิลป 
วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 089-9135232 

22 อาจารยวรรณภา พรหมเจียม อาจารย ระดับ 7 ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 
 
 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 086-737-3490 

23 อาจารยสวัสดิ์ จันทร อาจารย ระดับ 7 วรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-296-8982 

24 ผศ.วันเพ็ญ บุญมา ผูชวยศาสตราจารย วรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-394-6425 

25 อาจารยประดิษฐ นารีรักษ อาจารย ระดับ 6 วรรณคดีอังกฤษ ภายใน ทุกกรรมการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ อัตราคาวิทยากร อัตราคากรรมการอื่น ๆ สถานที่ติดตอ 
ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

แลวแตเห็นสมควร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 085-330-9171 

26 อาจารยกมลวัฒน ภูวิชิต อาจารย ระดับ 7 วรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-785-6388 

27 อาจารยวิชุรา วินัยธรรม อาจารย ระดับ 5 วรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 089-707-2721 
หมายเหตุ ลาศึกษาตอ 

28 อาจารยสายพิณ  พิกุล
ทอง 

กูรุง อาจารย ระดับ 6 ภาษาจีน 
วรรณกรรมจีน 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 089-643-2533 

29 อาจารยจิราภา จารุวัฒน อาจารย ระดับ 7 การพัฒนาชุมชน ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 087-842-2572 

30 อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต อาจารย ระดับ 6 รัฐประศาสนศาสตร 
รัฐศาสตร 
ปรัชญาการเมือง 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ อัตราคาวิทยากร อัตราคากรรมการอื่น ๆ สถานที่ติดตอ 
การเมืองการปกครอง ๖๐๐ / ชม มือถือ 081-044-1870 

31 อาจารยสุชิน รอดกําเหนิด อาจารย ระดับ 7 นิติศาสตร  
กฎหมายการปกครอง 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 086-589-5090 

32 อาจารยอภิชาติ  บวบขม อาจารย ระดับ 5 นิติศาสตร  
กฎหมายการปกครอง 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-972-9383 

33 อาจารยวนัสนันท ศิริรัตนะ พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร 
รัฐศาสตร 
ปรัชญาการเมือง 
การเมืองการปกครอง 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-849-2852 

34 อาจารยบุญญาบารมี สวางวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร 
รัฐศาสตร 
ปรัชญาการเมือง 
การเมืองการปกครอง 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 086-909-8640 

35 อาจารยมัลลิกา ทองเอม พนักงานมหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร 
บรรณารักษศาสตร 
สารสนเทศศาสตร 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 

36 อาจารยราวาด ยิ้มสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อัญมณีและเครื่องประดับ ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ อัตราคาวิทยากร อัตราคากรรมการอื่น ๆ สถานที่ติดตอ 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-867-7805 

37 ดร.เกรียงศักดิ์ สรอยสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร 
การพัฒนามาตรฐานภาครัฐ 

รัฐศาสตร 
การวิเคราะหการเมืองเปรียบเทียบ 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

ทุกกรรมการ 
แลวแตเห็นสมควร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 085-217-0090 

38 
 

อาจารยอนุลักษณ อาสาสู ตามสัญญาจาง ดนตรีศึกษา 
ดุริยางคศิลป 
ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 089-638-9447 

39 อาจารยสุรพงษ   ยอดสุทธิ ตามสัญญาจาง ดนตรีศึกษา 
ดุริยางคศิลป 
ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 089-669-9919 

40 
 

อาจารยเมืองจันทร พยอม ตามสัญญาจาง ดนตรีศึกษา 
ดุริยางคศิลป 
ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 089-701-4711 

41 อาจารยจําเนียนนอย สิงหะรักษ ตามสัญญาจาง ปรัชญาและศาสนา 
รัฐประศาสนศาสตร 
ภาษาบาลี 
ปรัชญาอินเดีย 
พระพุทธศาสนา 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 086-044-8278 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ อัตราคาวิทยากร อัตราคากรรมการอื่น ๆ สถานที่ติดตอ 
42 
43 

อาจารยอิฎฐารมณ มิต
สุวรรณ 

สิงหรา ตามสัญญาจาง ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 
 
 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-038-8107 

44 อาจารยสุมาลี แกวสะแสน ตามสัญญาจาง ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 087-201-4278 

45 
 

อาจารยสุกัญญา อภิวัฒนไพบูลย ตามสัญญาจาง ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 

46 อาจารยชิดชนก นันทะใจ ตามสัญญาจาง ภาษาจีน 
วรรณกรรมจีน 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 083-956-8476 

47 
 

อาจารยโอกามา จาแกะ ตามสัญญาจาง การพัฒนาชุมชน 
สังคมวิทยา 
วิจัยทางสังคมศาสตร 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 081-908-3180 

48 อาจารยสุภาสพงษ   รูทํานอง ตามสัญญาจาง ภูมิศาสตร 
สังคมศาสตร 
มานุษยวิทยา 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ อัตราคาวิทยากร อัตราคากรรมการอื่น ๆ สถานที่ติดตอ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
วิจัยประชากรและสังคม 
ภูมิศาสตรเกษตรกรรม 

๖๐๐ / ชม มือถือ 084-118-9763 

49 
 

อาจารยฤทธิรงค   เกาฎีระ ตามสัญญาจาง ภูมิศาสตร 
สังคมศาสตร 
มานุษยวิทยา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
วิจัยประชากรและสังคม 
ภูมิศาสตรเกษตรกรรม 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 083-152-3930 

50 อาจารยวิจิตร ศิริรัตน ตามสัญญาจาง ปรัชญาและศาสนา 
รัฐประศาสนศาสตร 
ภาษาบาลี 
ปรัชญาอินเดีย 
พระพุทธศาสนา 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 086-792-3340 

51 อาจารยไพรัตน อานัย ตามสัญญาจาง ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ  

52 อาจารยอดิเรก ฟนเขียว ตามสัญญาจาง รัฐประศาสนศาสตร 
การพัฒนามาตรฐานภาครัฐ 
รัฐศาสตร 

ภายใน 
๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

เฉพาะกรรมการตัดสิน 
แขงขัน / ประกวด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 

53 อาจารยทิพยสุคนธ ศรีนานนท ตามสัญญาจาง จิตรกรรม  ประติมากรรม ภายใน เฉพาะกรรมการตัดสิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ อัตราคาวิทยากร อัตราคากรรมการอื่น ๆ สถานที่ติดตอ 
การออกแบบ 
ภาพพิมพ 
วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

๓๐๐ / ชม. 
ภายนอก 
๖๐๐ / ชม 

แขงขัน / ประกวด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 62000 
ที่ทํางาน  โทร. 055 – 721878 
มือถือ 086-199-9477 

 
 


