๒๙

(ร่าง)
กรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ในคราวประชุมครั้งที่... / ๒๕๖๒ วันที่ ... เดือน .... พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๐

คํานํา
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการ คณบดี คณะกรรมการ
ประจําคณะ คณะกรรมการบริหารและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ทําหน้าที่กําหนดทิศทางการพัฒนา การบริหารให้
เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจแล้ว ยังประกอบด้วย สํานักงานคณบดี สาขาวิชาจํานวน ๑๒ สาขาวิชา
และศูนย์ภาษา ยังมีหลักสูตรที่ต้องกํากับดูแล จํานวน ๑๐ หลักสูตร จํานวนนักศึกษา ๒,๔๘๓ คน แต่อาจารย์
มีจํานวน ๑๑๑ ท่าน คิดเฉลี่ยรายหัว เท่ากับ ๑ : ๒๒.๓๗ ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในบางสาขาวิชามีภาระ
การสอนเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปริมาณงานกับปริมาณคน
สมดุลกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับคุณวุฒิ และความ
ต้องการของหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราว ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยกําหนดให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มิถุนายน ๒๕๖๒

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
วัตถุประสงค์
ข้อมูลทั่วไป
๑. จํานวนนักศึกษา
๒. แผนรับนักศึกษา
๓. จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ความจําเป็นที่ต้องจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
ที่ตั้ง
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ค่านิยมหลัก
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
โครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนบุคลากร
บทนํา
หลักการและเหตุผลในการขอจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
วัตถุประสงค์
ข้อมูลประกอบการวางแผนอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
สายสนับสนุน
ข้อมูลด้านจํานวนอาจารย์ที่มีอยู่ ที่พึงมี และที่ต้องการเพิ่ม
รายละเอียดการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทวิชาการ (กรณีอัตราใหม่ที่จะขอเพิ่ม)
รายละเอียดการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทวิชาการ (กรณีอัตราเดิมที่จะขอจ้างต่อ)
รายละเอียดการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทวิชาการ ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์

๑
๒
๒
๒
๓
๔
๙
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๔
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๘
๑๘
๑๙
๒๑
๒๒
๒๘
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ปั จ จุ บั น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ แบ่ ง โครงสร้ า งของการแบ่ ง ส่ ว นราชการ คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ทําหน้า ที่กําหนดทิศทางการ
พั ฒ นา การบริ หารให้ เป็ น ไปตามปรัช ญา วิ สั ยทั ศน์ และพั น ธกิจ แล้ ว ยั ง ประกอบด้ ว ย สํ า นั กงานคณบดี
สาขาวิชา จํานวน ๑๒ สาขาวิชา และศูนย์ภาษา ยังมีหลักสูตรที่ต้องกํากับดูแล จํานวน ๑๐ หลักสูตร จํานวน
นักศึกษา ๒,๔๘๓ คน แต่อาจารย์มี จํานวน ๑๑๑ คน แบ่งเป็น ประเภทประจํา จํานวน ๙๑ คน และประเภท
ชั่วคราว จํานวน ๒๐ ท่าน บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๑๔ คน แบ่งเป็นสํานักงานคณบดี จํานวน ๙ คน
ประเภทประจํา จํานวน ๙ คน คิดเฉลี่ยรายหัวเท่ากับ ๒๒.๓๗ คน ซึ่งต่ํากว่า เกณฑ์มาตรฐาน แต่ในบาง
สาขาวิชามีภาระการสอนเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น ภาษาต่างประเทศและรัฐศาสตร์
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปริมาณงานกับปริมาณ
คนสมดุลกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับคุณวุฒิ และ
ความต้องการของหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราว
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยกําหนดให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย
การจัดจ้างลูกจ้า งชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขออัตราเพิ่มใหม่จํานวน ๒ อัตรา ใน ๑ สาขาวิชา และขอต่อสัญญาจํานวน ๑๕ อัตรา ใน ๖ สาขาวิชา
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๒. ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับคุณวุฒิ และความต้องการของหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
๑.จํานวนนักศึกษาปัจจุบัน
ข้อมูลนักศึกษาจําแนกตามคณะ/ภาควิชา/โปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สํารวจ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แสดงในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ข้อมูลนักศึกษาจําแนกตามคณะ/ภาควิชา/โปรแกรมวิชา
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา
๑.โปรแกรมวิชา/สาขาวิชาภาษาไทย
๒.โปรแกรมวิชา/สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
๓.โปรแกรมวิชา/สาขาวิชาบรรณารักษ์
๔.โปรแกรมวิชา/สาขาวิชาศิลปะ
๕.โปรแกรมวิชา/สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
๖.โปรแกรมวิชา/สาขาวิชาสังคมวิทยา
๗.โปรแกรมวิชา/สาขาวิชาประวัติศาสตร์
๘.โปรแกรมวิชา/สาขาวิชาภูมิศาสตร์
๙.โปรแกรมวิชา/สาขาวิชานาฏศิลป์
๑๐.โปรแกรมวิชา/สาขาวิชาดนตรี
๑๑.โปรแกรมวิชา/สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑๒.โปรแกรมวิชา/สาขาวิชานิติศาสตร์
รวม

จํานวนนักศึกษาจําแนกตามปีการศึกษา
๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๙๒
๓๑๘
๓๐๙
๒๘๒
๕๓๓
๖๐๔
๖๒๕
๓๕๖
๒๗
๔๙
๖๙
๕๓
๓๓๗
๓๖๗
๓๔๐
๒๖๖
๘๓
๑๐๕
๑๒๑
๗๐
๗๘
๗๕
๖๒
๕๘
๑๐๓
๙๘
๑๐๙
๗๒
๑,๗๕๔ ๑,๕๓๘
๑,๓๒๐
๑,๐๗๑
๕๕๓
๕๑๖
๔๔๙
๒๕๕
๓,๗๖๐ ๓,๖๗๐
๓,๔๐๔
๒,๔๘๓

หมายเหตุ : ระบุจํานวนนักศึกษาย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงปัจจุบัน
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๒. แผนรับนักศึกษา
คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ สอบถามแผนการรับนั กศึ กษาของสาขาวิ ชาหรือ
หลั ก สูตรต่า งๆ และได้ ร วบรวมเป็ นแผนการรับนั กศึ ก ษาของคณะฯ ตั้ งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ดังแสดงในตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ แผนรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑ สาขาวิชาภาษาไทย
๒ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
๓ สาขาวิชาศิลปะ
๔ สาขาวิชาบรรณารักษ์
๕ สาขาปรัชญาและศาสนา
๖ สาขาวิชาสังคมวิทยา
๗ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
๘ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
๙ สาขาวิชานาฏศิลป์
๑๐ สาขาวิชาดนตรี
๑๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑๒ สาขาวิชานิติศาสตร์
รวม

จํานวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา
๒๕๖๑
๑๐๐
๙๕
๑๔
๖๑
๑๕
๑๘
๑๘๖
๘๙
๕๗๘

แผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๘๐
๑๒๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๒๐
๘๐
๘๔๐

๘๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๒๐
๘๐
๙๖๐

๑๒๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๓๖๐
๑๒๐
๑,๒๔๐

๑๒๐
๑๖๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐๐
๑๒๐
๑,๔๔๐
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๓. จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ข้อมูลจํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนแสดงในตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
หน่วยงาน (ภายใน)
สาขาวิชาภาษาไทย
๑. ผศ.ดร.ชนิกา
พรหมมาศ
๒. นางสาวนวพร คําเมือง
๓. นายณัฐวุฒิ
เชื้อชวด
๔. นางสาวสุกัญญา คงสูน
๕. นางสาวชัชนีย์ วินิจชัยนันท์
๖. นายชูชาติ
คุ้มขํา
๗. ผศ.อนัญญา วารีสอาด
๘. นายอาทิตย์
ดรุนัยธร
๙.นางสาวปัทมา ดําประสิทธิ์
๑๐.นางสาวเจนจิรา บวบมี
๑๑.นางสาวรัตนา
สังข์โชติ
๑๒.นางสาวกาญจนา กลิ่นอําพร
๑๓.นางสาวเมธินี แจ่มรุจี
รวม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
๑. นางวรารักษ์ พูนวิวัฒน์
๒. ผศ.ศุภาวีร์
เลิศผาติวงศ์
๓. ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล
๔. ดร.ประสพ
ยลสิริธัม
๕. นางสาวสวลีย์ บุตรประดิษฐ์
๖. ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
๗. ผศ.สุธิมา กฤตย์ธนวัต
๘. นางสาวธิดากุล บุญรักษา
๙. นางสุภาวดี
ในเสนา
๑๐. นางสาวพรพรรณ โพธิสวุ รรณ
๑๑.นางสาวปรัชพร พันหลง
๑๒.นางสาวฐิติรัตน์ รักษาศรี

อาจารย์ที่มีอยู่
ประจํา ชั่วคราว
คน
คน

๑๐

๓

สายสนับสนุนที่มีอยู่
ประจํา ชั่วคราว
คน
คน

-

-
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หน่วยงาน (ภายใน)
๑๓. นายธนาภัสร์
สนธิรกั ษ์
๑๔. นายรังสรรค์
หล้าคําจา
๑๕. นางสาววิมลพร ระเวงวัลย์
๑๖. ร้อยเอกหญิงอารีรักษ์ ศรีวราพงศ์
๑๗. นางสาวศราธรณ์ หมั่นปรุ
๑๘. นางสาววรัญญา โอภาษี
๑๙. นางสาวจิตราภรณ์ สอนเขียว
๒๐. นางสาวปุณยภา บุญธรรม
๒๑.นางสาวพิชชากร จันทา
๒๒. นางสาวทิพพยาพัศ ชัยเดชา
๒๓.นางสาวชนิภรณ์ ภู่มณี
๒๔.นางสาวสุรางค์ สุวาท
๒๕. Mrs.Suneeta
Chuamon
๒๖. Mr.Graig
Whatson
๒๗. Mr.Slyvian Joseph Coral Raymond
๒๘. Mr.Nirma Dabral
๒๙. Ms.Satwika Nindya Kirana
รวม
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
๑. ผศ.ปรีดี
ปลื้มสําราญกิจ
รวม
สาขาวิชาศิลปะ
๑. นายสมพงษ์
ฟักผล
๒. ผศ.ณัฐ
ล้าํ เลิศ
๓. นางสาวศมลพรรณ ภู่เล็ก
๔. นายกิตติศักดิ์
แก้วดุก
๕. นายศรัณย์
ศิริเจริญ
รวม
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
๑. นายณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์
๒. นายธนสิทธิ์
คณฑา
๓. นายเจิด
บรรดาศักดิ์
รวม

อาจารย์ที่มีอยู่
ประจํา ชั่วคราว
คน
คน

สายสนับสนุนที่มีอยู่
ประจํา ชั่วคราว
คน
คน

๒๑

๘

-

-

๑

-

-

-

๕

-

-

-

๓

-

-

-
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หน่วยงาน (ภายใน)
สาขาวิชาสังคมวิทยา
๑. ดร.สนั่น
กัลปา
๒. ผศ.ดร.จิตราภรณ์ เพ็งดี
๓. ผศ.ดร.วรภพ
วงค์รอด
๔. รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
๕. ผศ.ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ
๖. นายพลกฤต
เกษตรเวทิน
๗. นางสาวหทัยชนก คะตะสมบูรณ์
๘. นางสาวสาวิตรี
สอาดเทียน
๙. นางสาวดนธินี
ฟองคํา
รวม
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
๑. นายธีรพร
พรหมมาศ
๒. นางณัฏฐิรา
กาญจนศิลป์
๓. นางพิมพ์อุมา ธัญธนกุล
๔. นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
๕. นางวิลุบล
กองกลิ่น
รวม
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
๑. ผศ.ไชยา อู๋ชนะภัย
๒. นางสาววรรธนนันท์ ใจสะอาด
๓. นางสาวพัชรี ดินฟ้า
๔. นายนราธิป เพ่งพิศ
รวม
สาขาวิชานาฏศิลป์
๑.ผศ.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา
๒.นางภัทธิรา จันทร์ดี
๓.นางสาวเยาวนาถ ดาเกลีย้ ง
รวม
สาขาวิชาดนตรี
๑.ว่าที่ ร.ต.ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์
๒.รศ.ดร.สุชาติ
แสงทอง
๓.นายมารุต
ปิยสุทธิ์
๔.ผศ.ดร.ภิญโญ
ภู่เทศ

อาจารย์ที่มีอยู่
ประจํา ชั่วคราว
คน
คน

สายสนับสนุนที่มีอยู่
ประจํา ชั่วคราว
คน
คน

๘

๑

-

-

๕

-

-

-

๓

๑

-

-

๓

-

-

-
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หน่วยงาน (ภายใน)
๕.นางสาวชัชชญา กัญจา
๖.นายวศิน
ล่ําสัน
๗.นางสาวสุดาพิมพ์ เยี่ยงยงค์
๘.นายวรวิทย์
เถื่อนสุข
๙.นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด
๑๐.นายปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร
รวม
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑. ดร.พิสิษฐ์
จอมบุญเรือง
๒. ดร.สมญา
อินทรเกษตร
๓. นางสาวชนันทิพย์ จันทรโสภา
๔. ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
๕. ดร.คุณากร
กรสิงห์
๖. นายกิตติพัฒน์ คงมะกล่ํา
๗. ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้
๘. ดร.ไพศาล
เครือแสง
๙. ดร.สุบัณฑิต จันทร์สว่าง
๑๐. ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล
๑๑. นายวรวิทย์ นพแก้ว
๑๒ ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ นาคพ่วง
๑๓. นางสาวพรรณอร พัฒนการค้า
๑๔ ดร.วิชญาภา
เมธีวรฉัตร
๑๕. นายอดุลเดช ถาวรชาติ
๑๖. นายธีรพงศ์ พรหมวิชยั
๑๗. นางสาวธนันท์ธร โสภณดิลก
๑๘. นางสาวนันทิยา สัตยวาที
๑๙. นางสาวรตา อนุตตรังกูร
รวม
สาขาวิชานิติศาสตร์
๑. ผศ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์
๒. นางสาวจําลองลักษณ์ อินทวัน
๓. ผศ.ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์
๔. นางศิริวรรณ กมลสุขสถิต
๕. นายเฉียงตะวัน ยอดดําเนิน

อาจารย์ที่มีอยู่
ประจํา ชั่วคราว
คน
คน

สายสนับสนุนที่มีอยู่
ประจํา ชั่วคราว
คน
คน

๖

๔

-

-

๑๖

๓

-

-
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หน่วยงาน (ภายใน)
๖. นางสาวฐิตาภรณ์ น้อยนาลุ่ม
๗. นางสาวนนทพัทธ์ ตรีณรงค์
๘. นางสาวฐิติชญาน์ คงชู
๙. นางสาวธันยพรรษ ปั้นนาค
๑๐. นางสาวสมนา นิลเนตร
รวม
รวมอาจารย์ประจําและชั่วคราว
สํานักงานคณบดีฯ
๑. นางดวงใจ ฉ่าํ มะนา
๒. นายศักดิ์ณรงค์ ทิพวรรณ
๓. นางสาวสดใส เลิศเดช
๔. นายศรพิชัย โนนทอง
๕. นางสาวขวัญเรือน กระจ่างเอี่ยม
๖. นางสาวนิชาพัฒน์ จันทร์ลอย
๗. ว่าที่ ร.ต. อนุ คุ้มเพชร
๘. นางสาวมลิวัลย์ มั่งมี
๙. นางสาวอุษา มากอง
ศูนย์ภาษา
๑. นางสาวรุ่งทิวา บุญลือ
๒. นางสาวอาทิตยา หอยสังข์
๓. นายธีรภัทร ปานพุ่ม
๔. นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์ทองงาม
๕. นายธิติ พรหมสูตร์
รวม

อาจารย์ที่มีอยู่
ประจํา ชั่วคราว
คน
คน

สายสนับสนุนที่มีอยู่
ประจํา ชั่วคราว
คน
คน

๑๐
๙๑

๒๐

-

-

-

-

๑๒

๒
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ความจําเป็นที่ต้องจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจํานวน ๑๐ หลักสูตร จํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา
๒๕๖๑จํานวน ๒,๔๘๓ คน แต่อาจารย์ มีจํานวน ๑๑๑ ท่าน คิดเฉลี่ยรายหัว เท่ากับ ๑ : ๒๒.๓๗ ซึ่งต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน แต่มีบางสาขาวิชาที่มีภาระงานเกินเกณฑ์มาตรฐาน เช่น สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิช า
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
บริหารคน บริหารงาน และการจัดการศึกษา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และต่อ
องค์กร จึงจําเป็นต้องขออัตรากําลังเพิ่มใหม่ และบางส่วนที่ขอต่อสัญญาอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราว
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ
๑. ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพื่อให้ได้บัณฑิต
ที่มีคุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค์
๒. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี เพื่อสนองตอบความต้องการกําลังคนในสังคม และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้สูงส่ง ในการ
ดําเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมที่อาศัย
๓. เป็นแหล่งในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชนในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท (สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ๒๕๓๖ : ๒๕)
การพัฒนาของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นใน ๓ ประเด็น คือ
“พัฒนาคน พัฒนาวิชาการ และพัฒนากายภาพ”
๑. การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพตาม
แนวทางและหน้าที่ของตน
๒. การพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ
รวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๓. การพัฒนากายภาพ หมายถึง การจัดหาอาคารสถานที่ และเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการของทุก
สาขาวิชาให้เพียงพอ
งบประมาณและกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาได้ถูกกําหนดโดยแนวทางข้างต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เรียนจบจากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ที่คิด
เป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณธรรมประกอบกัน
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ที่ตั้ง
๓๙๘ หมู่ ๙ ตําบลนครสวรรค์ตก ถนนสวรรค์วิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม นําวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นําทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยนําองค์ความรู้ทาง
วิชาการ งานวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคณะ ดังนี้
๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน
๒. สร้า งงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริม สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นําในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานระดับสากล
๓. บริ ก ารวิ ช าการ ถ่ า ยทอดนวั ต กรรมและเทคโนโลยี และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริสู่ท้องถิ่นและสังคม
๔. ทํ า นุบํ า รุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ภู มิปั ญญาของท้ องถิ่ นและสร้ า งองค์ ค วามรู้ ทางวั ฒนธรรมสู่
ระดับชาติและนานาชาติ
๕. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้นําด้าน
พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล
๖. พัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใสด้วย
หลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
๒. การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๓. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๕. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

๑.บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑.การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ

๒.ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

๒.การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๓.การยกระดับมาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

๓.บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล

๑.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
๒.พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น
และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
๓.พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
๔.พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ
๕.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิต
๑.พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ศักยภาพของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยการน้อมนําแนวพระราชดําริไปใช้เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๓.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น และทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
๑.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานสากล
๒.สร้างนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
๑.พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างองค์กรคุณภาพ
๒.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมคนดี คนเก่ง
และสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
๓.พัฒนาระบบการเงิน การคลังและพัสดุให้มีประสิทธิภาพ
๔.พัฒนาระบบสวัสดิการพนักงานให้ครบด้านทั่วถึงและ
มั่นคง
๑.สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม
๒.การพัฒนามหาวิทยาลัยพื้นที่เดิมให้มีศักยภาพในการสร้าง
รายได้และย่านมัทรีให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยคุณภาพ
๓.การจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างรายได้
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
๔.การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับชาติ
และนานาชาติ

๔.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ๔.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อ
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่
ส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง การพัฒนาท้องถิ่น
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๕. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น ทิศทางการ
พัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและ
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

๕. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
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ค่านิยมหลัก
HSS : Humanities and Social Sciences
H : Heedfully Learning
= รู้ คือ การเรียนรู้อย่างตั้งใจ
S : Skill Development
= เป็น คือ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
S : Smart Practice
= เก่ง คือ การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
เอกลักษณ์
โดดเด่นด้านภาษา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม นําวิชาการสู่ชุมชน
โดดเด่นด้านภาษา
หมายถึง

การให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและการดําเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาภาษาไทยและ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน

หมายถึง

การให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและการดําเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาที่เกีย่ วข้องกับ
วัฒนธรรม เช่น สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์
และการละครและสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการ
เผยแพร่วัฒนธรรมต่อสาธารณชน

หมายถึง

การให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ และการดําเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาสังคมวิทยา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ และสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อนนํา
วิชาการสู่การพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม

สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม

นําวิชาการสู่ชุมชน

13
อัตลักษณ์
เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน สืบสานวัฒนธรรม สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม
เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน
หมายถึง

สืบสานวัฒนธรรม
หมายถึง
สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม
หมายถึง

มีองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
ศาสตร์สาขาวิชาและหลักสูตรที่ตนเองศึกษาโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการกับท้องถิ่น
และสังคม
มีความรู้ ความเข้าใจ ทุกมิติความหลากหลายของ
วัฒนธรรมต่างๆ และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
สมัยใหม่ทั้งระดับชาติและสากล
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการทํางาน
ร่วมกับชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดีมีความพร้อมใน
การทํางานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุก
พื้นที่ของสังคม
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โครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี “คณบดี” เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีรองคณบดี หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ สาขาวิชา โครงการจัดการศึกษา
นานาชาติ และศูนย์ภาษา แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษย์ และกลุ่มสังคม ดังนี้
๑. กลุ่มภาษา มี ๒ กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาไทย
๒. กลุ่มมนุษย์ มี ๕ กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
ดนตรี สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
๓. กลุ่มสังคม มี ๕ กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้บ ริหารคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์ ตั้ง แต่ พ.ศ.
๒๕๑๙ -ปัจจุบัน จํานวนทั้งหมด ๑๒ ท่าน ตามลําดับ ดังนี้
๑. อาจารย์วิเชียร อชิโนบุญวัฒน์
๒. อาจารย์ณัฐพงศ์ อ่ํารอดจตุทิพย์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวก ใจสะอาด
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ บุตรประดิษฐ์
๕. รองศาสตราจารย์บุญเรือง อินทวรันต์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธ์
๗. อาจารย์สมศักดิ์ ขวัญเมือง
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี ซาเหลา
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี ธนวิภาคะนนท์
๑๐. ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
๑๑. ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ

ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๓
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๕
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๕ -๒๕๒๗
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๑
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๔
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๖
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน

คณบดี ทั้ ง หมดได้ รั บ การคั ด เลื อ กมาจากคณาจารย์ ป ระจํ า ในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ให้ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ
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โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ
รองคณบดี/ผูช้ ่วยคณบดี/หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักงานคณบดี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบุคคล
- งานการเงินและการคลัง
- งานนโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานเลขานุการ

สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
- งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน
- งานติดตามวัดผลประเมินผล
- งานสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย
- งานพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
- งานถ่ายทอดและบริการวิชาการ
- งานวารสารวิชาการ

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานสวัสดิการนักศึกษา
- งานวิชาการและวินัยนักศึกษา
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาสังคมวิทยา
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานระบบและแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานติดตามควบคุมและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
- งานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการประกัน
คุณภาพการศึกษา

โครงการหลักสูตรนานาชาติ

ศูนย์ภาษา
กลุ่มงานบริหารศูนย์ภาษา
- งานบริหารทั่วไป
- งานจัดการศึกษานานาชาติ

กลุม่ งานวิจยั และบริการวิชาการ
- งานวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคคล
ภายในและภายนอก

กลุ่มงานประกันคุณภาพภาษา

๑๖
จํานวนบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากร ดําเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ แบ่งเป็ น หนึ่งสํา นักงานคณบดี ๑๒ สาขาวิชา หนึ่งโครงการนานาชาติ และศูนย์ภาษา โดยมีจํานวน
อาจารย์ทั้งหมดในปัจจุบันจํานวน ๑๑๑ คน จําแนกเป็นอาจารย์ประจํา จํานวน ๙๑ คน และอาจารย์อัตราจ้าง
(ชั่วคราว) จํานวน ๒๐ คน กระจายไปตามสาขาวิชาต่างๆ ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนทั้งสิ้น
๑๔ คน จําแนกเป็นประจํา ๑๒ คน และชั่วคราว ๒ คน (ตารางที่ ๓ จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน : ๔)
บทนํา
หลักการและเหตุผลในการขอจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น องค์ ป ระกอบหรื อ ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของการพั ฒ นา เพื่ อ ให้ ก าร
ดํ า เนิน การเกี่ ย วกั บการจัด จ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเป็น ไปอย่า งต่ อเนื่ อง การจั ดทํ า แผนกรอบอัต รากํ า ลั งจึ ง มี
ความสําคัญ ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวคณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ ประจํ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ กํ าหนดให้ เป็ นไปตามระเบี ยบของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ในการบรรลุตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๒. ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับคุณวุฒิ และความต้องการของหน่วยงาน
ข้อมูลประกอบการวางแผนอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวของปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การจัดทํากรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นํา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประมวลเพื่อให้ได้กรอบอัตรากําลังที่พึงมี โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จํานวนสาขาวิชา
๑๒ สาขาวิชา จํานวนอาจารย์ในแต่ละสาขา ข้อมูลจํานวนชั่วโมงสอน และจํานวนหน่วยกิตนักศึกษา ดังนี้
สายวิชาการ
ข้อมูลจํานวนชั่วโมงสอน และจํานวนหน่วยกิตนักศึกษา ใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก ข้อมูล
รายการจัดสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ภาระงานของอาจารย์ ๑ คน ต่อ
๑๕.๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รายละเอียดจําแนกตามสาขาวิชา ดังนี้
๑. สาขาวิชาภาษาไทย จํานวนอาจารย์ในสาขาวิชาทั้งหมด ๑๓ คน จําแนกเป็นอาจารย์
ประจํา ๑๐ คน และอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราว จํานวน ๓ คน ข้อมูลจํานวนชั่วโมงสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
จํานวน ๕๖๖ ชั่วโมง (๕๖๖ ช.ม. ÷ ๓๑ ช.ม. = ๑๘.๒๖ คน เพราะฉะนั้นจํานวนอาจารย์พึงมี = ๑๘.๒๖คน)
๒. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จํานวนอาจารย์ในสาขาวิชาทั้งหมด ๒๙ คน จําแนก
เป็นอาจารย์ประจํา ๒๑ คน และอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราวจํานวน ๘ คน ข้อมูลจํานวนชั่วโมงสอน ในปีการศึกษา
๒๕๖๑ จํานวน ๑,๑๗๘ ชั่วโมง (๑,๑๗๘ ช.ม. ÷ ๓๑ ช.ม. = ๓๘.๐๑ คน เพราะฉะนั้นจํานวนอาจารย์พึงมี
= ๓๘.๐๑ คน)

๑๗
๓. สาขาวิ ชาบรรณารั กษ์ ฯ จํานวนอาจารย์ ในสาขาวิ ชาทั้ งหมด ๒ คน จํ าแนกเป็ น
อาจารย์ประจํา ๑ คน และอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราวจํานวน ๑ คน ข้อมูลจํานวนชั่วโมงสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
จํานวน ๙๗ ชั่วโมง (๙๗ ช.ม. ÷ ๓๑ ช.ม. = ๓.๑๓ คน เพราะฉะนั้นจํานวนอาจารย์พึงมี = ๓.๑๓ คน)
๔. สาขาวิชาศิลปกรรม จํานวนอาจารย์ในสาขาวิชาทั้งหมด ๕ คน จําแนกเป็นอาจารย์
ประจํา ๕ คน และอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราวจํานวน - คน ข้อมูลจํานวนชั่วโมงสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน
๑๔๐ ชั่วโมง (๑๔๐ ช.ม. ÷ ๓๑ ช.ม. = ๔.๔๙ คน เพราะฉะนั้นจํานวนอาจารย์พึงมี = ๔.๔๙ คน)
๕. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาจํานวนอาจารย์ในสาขาวิชาทั้งหมด ๓ คน จําแนกเป็น
อาจารย์ประจํา ๓ คน และอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราวจํานวน - คน ข้อมูลจํานวนชั่วโมงสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
จํานวน ๑๒๙ ชั่วโมง (๑๒๙ ช.ม. ÷ ๓๑ ช.ม. = ๔.๑๖ คน เพราะฉะนั้นจํานวนอาจารย์พึงมี = ๔.๑๖ คน)
๖. สาขาวิชาสังคมวิทยา จํานวนอาจารย์ในสาขาวิชาทั้งหมด ๙ คน จําแนกเป็นอาจารย์
ประจํา ๘ คน และอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราวจํานวน ๑ คน ข้อมูลจํานวนชั่วโมงสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน
๒๙๔ ชั่วโมง (๒๙๔ ช.ม. ÷ ๓๑ ช.ม. = ๙.๔๖ คน เพราะฉะนั้นจํานวนอาจารย์พึงมี = ๙.๔๖ คน
๗. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จํานวนอาจารย์ ในสาขาวิชาทั้งหมด ๕ คน จําแนกเป็ น
อาจารย์ประจํา ๕ คน และอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราวจํานวน - คน ข้อมูลจํานวนชั่วโมงสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
จํานวน ๑๕๕ ชั่วโมง (๑๕๕ ช.ม. ÷ ๓๑ ช.ม. = ๕.๐๐ คน เพราะฉะนั้นจํานวนอาจารย์พึงมี = ๕.๐๐ คน)
๘. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จํานวนอาจารย์ในสาขาวิชาทั้งหมด ๔ คน จําแนกเป็นอาจารย์
ประจํา ๓ คน และอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราวจํานวน ๑ คน ข้อมูลจํานวนชั่วโมงสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน
๑๖๒ชั่วโมง (๑๖๒ ช.ม. ÷ ๓๑ ช.ม. = ๕.๒๒ คน เพราะฉะนั้นจํานวนอาจารย์พึงมี = ๕.๒๒ คน)
๙. สาขาวิชานาฏศิลป์ จํานวนอาจารย์ในสาขาวิชาทั้งหมด ๓ คน จําแนกเป็นอาจารย์
ประจํา ๓ คน และอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราวจํานวน - คน ข้อมูลจํานวนชั่วโมงสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน
๗๔ ชั่วโมง (๗๔ ช.ม. ÷ ๓๑ ช.ม. = ๒.๓๘ คน เพราะฉะนั้นจํานวนอาจารย์พึงมี = ๒.๓๘ คน)
๑๐. สาขาวิชาดนตรี จํานวนอาจารย์ในสาขาวิชาทั้งหมด ๑๐ คน จําแนกเป็นอาจารย์
ประจํา ๖ คน และอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราวจํานวน ๔ คน ข้อมูลจํานวนชั่วโมงสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน
๓๑๔ ชั่วโมง (๓๑๔ ช.ม. ÷ ๓๑ ช.ม. = ๑๐.๑๑ คน เพราะฉะนั้นจํานวนอาจารย์พึงมี = ๑๐.๑๑ คน)
๑๑. สาขาวิชารัฐศาสตร์ จํานวนอาจารย์ในสาขาวิชาทั้งหมด ๑๙ คน จําแนกเป็ น
อาจารย์ประจํา ๑๖ คน และอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราวจํานวน ๓ คน ข้ อมูลจํานวนชั่วโมงสอน ในปี การศึกษา
๒๕๖๑ จํานวน ๘๘๑ ชั่วโมง (๘๘๑ ช.ม.÷ ๓๑ ช.ม. = ๒๘.๔๐ คน เพราะฉะนั้นจํานวนอาจารย์พึงมี = ๒๘.๔๐ คน)
๑๒. สาขาวิ ชานิติ ศาสตร์ จํานวนอาจารย์ในสาขาวิ ชาทั้งหมด ๑๐ คน จํ าแนกเป็ น
อาจารย์ ประจํา ๑๐ คน และอาจารย์ อัตราจ้ างชั่วคราวจํ านวน - คน ข้ อมูลจํานวนชั่วโมงสอน ในปี การศึกษา
๒๕๖๑ จํ านวน ๓๘๒ ชั่ วโมง (๓๘๒ ช.ม. ÷ ๓๑ ช.ม. = ๑๒.๓๐ คน เพราะฉะนั้ นจํ านวนอาจารย์ พึ งมี
= ๑๒.๓๐ คน)

๑๘
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษา
ต่อจํานวนอาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมถึงมีความ
เชื่อมโยงไปยังแผนต่างๆ เช่นการวางแผนกรอบอัตรากําลัง ภาระงานของอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต สําหรับ
จํ านวนนั กศึ กษาเต็ มเวลาเที ยบเท่ าต่ อจํ านวนอาจารย์ ประจํ า ของคณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ และกลุ่มสาขานิติศาสตร์ มีสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําอยู่ที่ ๒๐.๔๒ : ๑ , ๖.๒๔ : ๑
และ ๒๒.๒๗ : ๑ตามลําดับ พบว่ามีสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ ๓๕.๙๖ : ๑, ๑๗.๖๑ : ๑ และ ๕๒.๐๔ : ๑ โดยสรุปภาพรวมแล้วสัดส่วนของ
นักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เริ่มมีภาระงานน้อย
กว่าจํานวนอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ สัดส่วนของนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์
กลุ่มสาขา

ค่า FTES

จํานวน
อาจารย์
๙๖
๕

สัดส่วนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจํา
มาตรฐาน
๒๕:๑
๘:๑

สัดส่วนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจํา
ที่เป็นจริง
๒๐.๔๒ : ๑
๖.๒๔ : ๑

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์
นิติศาสตร์

๑,๙๖๐.๒๑
๓๑.๒๐
๒๒๒.๗๔

๑๐

๕๐:๑

๒๒.๒๗ : ๑

สายสนับสนุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ไม่มีการขอกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหม่

๑๙
ข้อมูลจํานวนอาจารย์ที่มีอยู่ ที่พึงมี และที่ต้องการเพิ่ม
จากจํ า นวนอั ต รากํ า ลั ง และภาระงานที่ มี อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ สรุ ป ข้ อ มู ล จํ า นวนอาจารย์ ที่ มี อ ยู่ ที่ พึ ง มี และที่ ต้ อ งการเพิ่ ม
ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ข้อมูลด้านจํานวนอัตรากําลังที่มีอยู่ ที่พึงมี และที่ต้องการเพิ่ม
อาจารย์ที่มีอยู่
สาขาวิชา
๑. ภาษาไทย
๒. ภาษาต่างประเทศ
๓. บรรณารักษ์ฯ
๔. ศิลปกรรม
๕.ปรัชญาและศาสนา
๖. สังคมวิทยา
๗. ประวัติศาสตร์
๘. ภูมิศาสตร์
๙. นาฏศิลป์
๑๐. ดนตรี
๑๑. รัฐศาสตร์
๑๒. นิติศาสตร์
รวม

ประจํา
(คน)
๑๐
๒๑
๑
๕
๓
๘
๕
๓
๓
๖
๑๖
๑๐
๙๑

อาจารย์
ที่พึงมี

ชั่วคราว รวม
(คน) (คน)
๓
๑๓ ๑๘.๒๖
๘
๒๙ ๓๘.๐๑
๑
๓.๑๓
๕
๔.๔๙
๓
๔.๑๖
๑
๙
๙.๔๖
๕
๕.๐๐
๑
๔
๕.๒๒
๓
๒.๓๘
๔
๑๐ ๑๐.๑๑
๓
๑๙ ๒๘.๔๐
๑๐ ๑๒.๓๐
๒๐
๑๑๑ ๑๔๐.๙๐

ความต้องการ
สายสนับสนุนที่มีอยู่
อาจารย์
อายุไม่ครบ อายุครบ ประจํา ชั่วคราว รวม
๖๐ ปี
๖๐ ปี
(คน)
(คน)
(คน)
-

ความต้องการสายสนับสนุน
สาย
สนับสนุน
ที่พึงมี ไม่ครบ ๖๐ ปี ครบ ๖๐ ปี
-

-

-

๒๐
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะมนุษย์ฯ
๑. ขอกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหม่ ๒ อัตรา ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ขอกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการเพิม่ จํานวน ๒ อัตรา
๒. ขอต่อสัญญาอัตราจ้างชั่วคราว จํานวน ๑๕ อัตรา ใน ๖ สาขาวิชา ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาภาษาไทยขอต่อสัญญาอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราว จํานวน ๓ อัตรา
๒.๒ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศขอต่อสัญญาอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราว จํานวน ๓ อัตรา
๒.๓ สาขาวิชาสังคมวิทยาขอต่อสัญญาอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราว จํานวน ๑ อัตรา
๒.๔ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ขอต่อสัญญาอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราว จํานวน ๑ อัตรา
๒.๕ สาขาวิชาดนตรีขอต่อสัญญาอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราว จํานวน ๔ อัตรา
๒.๖ สาขาวิชารัฐศาสตร์ขอต่อสัญญาอาจารย์อัตราจ้างชั่วคราว จํานวน ๓ อัตรา

๒๑
ตารางแสดงรายละเอียดการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทวิชาการ (กรณีอัตราใหม่ที่จะขอเพิ่ม)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
๑. ตําแหน่งงาน สังกัดสาขาวิชา
๒. จํานวน (อัตรา)
๓. อัตราเงินเดือน
๔. คุณวุฒิ
๕.ภาระงานสอนที่ จ ะมอบหมายให้
ปฏิบัติ
๖. คุณสมบัติ

ตําแหน่งอาจารย์อัตราจ้าง สังกัดสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
๒ อัตรา
ปริญญาโท ๒๑,๐๐๐ บาท/เดือน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สอนในระดับ ปริญญาตรี
จํานวนชั่วโมงการสอน โดยประมาณที่จะมอบหมาย ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๗. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจัดจ้าง เนื่องจากภาระการสอนเกินเกณฑ์ ที่ม หาวิท ยาลัย กํ า หนด จึง ทํ า ให้
จํานวนอาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ
๘. ประเภทของงบประมาณที ่ใ ช้ใ น เงินงบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดจ้า ง

ลงชื่อ ..............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ภู่เทศ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒๒
รายละเอียดการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทวิชาการ (กรณีอัตราเดิมที่จะขอจ้างต่อ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน ๖ สาขาวิชา จํานวน ๑๕ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. สาขาวิชาภาษาไทย
๑. ตําแหน่งงาน
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
๒. จํานวน
๓. อัตราเงินเดือน
๔. คุณวุฒิ
๕. คุณสมบัติ

๖. เหตุผลความจําเป็น
๗. ประเภทของงบประมาณในการจ้าง
๘. ลูกจ้างชั่วคราวในปัจจุบัน

ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ
สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย
๓ คน
ปริญญาโท ๒๑,๐๐๐ บาท
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทยหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์
๑. เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
๒. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา
๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้ มีความรับผิดชอบมีความประพฤติ ทัศนคติ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนางานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ มีความเสียสละตลอดจนมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการเป็นอาจารย์
๔. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร รับผิดชอบภาระงานของ
อาจารย์ และรับผิดชอบการสอนวิชาในหลักสูตร
ภาษาไทย
งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวน..๓... คน
๑. น.ส.รัตนา สังข์โชติ
๒. น.ส.กาญจนา กลิ่นอําพร
๓. น.ส.เมธินี แจ่มรุจี
ลงชื่อ ..............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ภู่เทศ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒๓
๒. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
๑. ตําแหน่งงาน
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
๒. จํานวน
๓. อัตราเงินเดือน
๔. คุณวุฒิ
๕. คุณสมบัติ

ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ
สังกัดสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
๓ คน
ปริญญาโท ๒๑,๐๐๐ บาท
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๑. เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
๒. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีความ
รับผิดชอบมีความประพฤติ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนา
งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความเสียสละตลอดจนมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการเป็นอาจารย์
๔. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๖. เหตุผลความจําเป็น
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร รับผิดชอบภาระงานของอาจารย์ และ
รับผิดชอบการสอนวิชาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
๗. ประเภทของงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้
ในการจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. ลูกจ้างชั่วคราวใน
จํานวน..๓.. คน
๑. น.ส.ทิพพยาพัศ ชัยเดชา
ปัจจุบัน
๒. น.ส.ชนิภรณ์ ภู่มณี
๓. น.ส.สุรางค์ สุวาท

ลงชื่อ ..............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ภู่เทศ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒๔
๓. สาขาวิชาสังคมวิทยา
๑. ตําแหน่งงาน
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
๒. จํานวน
๓. อัตราเงินเดือน
๔. คุณวุฒิ
๕. คุณสมบัติ

ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ
สังกัดสาขาวิชาสังคมวิทยา
๑ คน
ปริญญาโท ๒๑,๐๐๐ บาท
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
๑. เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
๒. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗
๓. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีความ
รับผิดชอบมีความประพฤติ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนางาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความเสียสละตลอดจนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ในการเป็นอาจารย์
๔. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๖. เหตุผลความจําเป็น
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร รับผิดชอบภาระงานของอาจารย์ และ
รับผิดชอบการสอนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
๗. ประเภทของงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้
ในการจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. ลูกจ้างชั่วคราวใน
จํานวน..๑.. คน
ปัจจุบัน
๑. น.ส.ดนธินี ฟองคํา

ลงชื่อ ...........................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ภู่เทศ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒๕
๔. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
๑. ตําแหน่งงาน
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
๒. จํานวน
๓. อัตราเงินเดือน
๔. คุณวุฒิ
๕. คุณสมบัติ

ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ
สังกัดสาขาวิชาภูมิศาสตร์
๑ คน
ปริญญาโท ๒๑,๐๐๐ บาท
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศ
๑. เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
๒. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗
๓. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีความ
รับผิดชอบมีความประพฤติ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนางาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความเสียสละตลอดจนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ในการเป็นอาจารย์
๔. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๖. เหตุผลความจําเป็น
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร รับผิดชอบภาระงานของอาจารย์ และ
รับผิดชอบการสอนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาภูมิศาสตร์
๗. ประเภทของงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้
ในการจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. ลูกจ้างชั่วคราวใน
จํานวน..๑.. คน
ปัจจุบัน
๑. นายนราธิป เพ่งพิศ

ลงชื่อ .............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ภู่เทศ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒๖
๕. สาขาวิชาดนตรี
๑. ตําแหน่งงาน
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
๒. จํานวน
๓. อัตราเงินเดือน
๔. คุณวุฒิ
๕. คุณสมบัติ

ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ
สังกัดสาขาวิชาดนตรี
๔ คน
ปริญญาโท ๒๑,๐๐๐ บาท
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาดนตรีหรือสาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์
๑. เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
๒. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗
๓. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีความ
รับผิดชอบมีความประพฤติ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนา
งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความเสียสละตลอดจนมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการเป็นอาจารย์
๔. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๖. เหตุผลความจําเป็น
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร รับผิดชอบภาระงานของอาจารย์ และ
รับผิดชอบการสอนวิชาในหลักสูตรดนตรี
๗. ประเภทของงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้
ในการจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. ลูกจ้างชั่วคราวใน
จํานวน..๔.. คน
ปัจจุบัน
๑. น.ส.สุดาพิมพ์ เยี่ยงยงค์
๒. นายวรวิทย์ เถื่อนสุข
๓. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด
๔. นายปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร

ลงชื่อ ..............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ภู่เทศ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒๗
๖. สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑. ตําแหน่งงาน
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
๒. จํานวน
๓. อัตราเงินเดือน

ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ
สังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์
๓ คน
ปริญญาโท ๒๑,๐๐๐ บาท
ปริญญาเอก ๒๕,๒๐๐ บาท
๔. คุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๕. คุณสมบัติ
๑. เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
๒. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗
๓. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีความ
รับผิดชอบมีความประพฤติ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนา
งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความเสียสละตลอดจนมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการเป็นอาจารย์
๔. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๖. เหตุผลความจําเป็น
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร รับผิดชอบภาระงานของอาจารย์ และ
รับผิดชอบการสอนวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตร์
๗. ประเภทของงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้
ในการจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. ลูกจ้างชั่วคราวใน
จํานวน...๓... คน
ปัจจุบัน
๑. น.ส.ธนันท์ธร โสภณดิลก
๒. น.ส.นันทิยา สัตยวาที
๓. น.ส.รตา อนุตตรังกูร

ลงชื่อ ..................................................................
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒๘
รายละเอียดการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทวิชาการ ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตารางที่ ๖ รายละเอียดการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทวิชาการ ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์
๑. สาขาวิชาภาษาไทย ๒. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ๓. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ๔. สาขาวิชาศิลปกรรม ๕. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ๖. สาขาวิชาสังคมวิทยา
๗. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ๘. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ –
๙. สาขาวิชานาฏศิลป์ ๑๐. สาขาวิชาดนตรี ๑๑. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ๑๒. สาขาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ สรุป ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไม่ขอกรอบ
อัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราว ประเภทวิชาการ ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์
ลงชื่อ ...................................................................
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเหตุ : เฉพาะหน่วยงานที่ต้องการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ (ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี)

