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ค าน า 
 

 แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.  2559 -2562  ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2559  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดท่ี 5 วาระ                         
16  กุมภาพันธ์  2557  ถึง  15  กุมภาพันธ์  2560  ได้ร่วมกันประชุมทบทวนการ
แผนการท างานทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ในการ
ปฏิบัติราชการ ณ วันท่ี 29 - 30 มิถุนายน 2559  
 รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ท่ีมาของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  ประวัติสภา  รายนามคณะกรรมการสภาสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  การ
วิเคราะห์ SWOT   ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ และแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และสาระส าคัญ
ของการประชุมเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
 แผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มี
สาระส าคัญท่ีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ช่วงครึ่งหลังของวาระ  การวางแผนการ
ปฏิบัติงานปี 2560 การประเมินผลการท างานของสภาคณาจารย์  และการสร้างเครือข่าย
กับภายนอกที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฎและ ท่ีประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยต่อไป 
 
       คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
                   29   มิถุนายน  2559 
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สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

----------------------------- 
 
1.  ที่มา 
 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละ
แห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 
 มาตรา  23  ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ประกอบด้วยประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ
ของมหาวิทยาลัย 
 องค์ประกอบ  จ านวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภา และกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง  
ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการเรียกประชุมคณาจารย์
และข้าราชการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
หน้าท่ีของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547   ก าหนดหน้าท่ีไว้ดังนี้ 
 มาตรา  24  สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่  ดังนี้ 

(1) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 

(2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ
ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าท่ีตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

(3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีอธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 (4)  เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย และน าเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

 การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และด าเนินการใด  ๆ ในการปฏิบัตหิน้าที่โดยชอบย่อมได้รับการคุ้มครองและ
ไม่เป็นหตุในการด าเนินการทางวินัย 
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2.  ประวตัิสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์   
 
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  เป็นสภาท่ี
ได้รับการตราไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  2547  มาตรา 23  และ   24   
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ออกข้อบังคับว่าด้วย  สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2553   จึงได้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  เป็นวาระ ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดให้มีการเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการชุดท่ี 5  เมื่อวันท่ี 5  กุมภาพันธ์ 2557  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 นั้น  
 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์    ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  และมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จ านวน 11   คน  ประกอบด้วย   
 1)   อาจารย์ ดร.คทาวุธ    กุลศิริรัตน์     
 2)   อาจารย์ชัชวาล   นิมโรธรรม 
 3)   อาจารย์ ดร.นพมาศ    หงษาชาติ 
 4)   อาจารย์สิทธศิักดิ์  อรรจนานนท์ 
 5)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา 
 6)   อาจารย์วัชราภรณ์    สิงห์ส าราญ 
 7)   อาจารย์ประมวล  น้อยทรง 
 8)   อาจารย์วัชรพงษ์  ครูเกษตร 
 9)   อาจารย์สราวุธ   อิศรานุวัฒน์ 
 10) นางสาววนิดา   ดิษฐวัฒน์ 
 11) นายศรีไพบูลย์   จันทร 
 ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดนี้ มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปีนับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ ์2557 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560   



3 
 

 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557  อาจารย์สราวุธ  อิสรานุวัตน์ กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจ าท่ัวไปได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี จึงแต่งตั้งให้อาจารย์ดร.สินีนาถ   เริ่มลาวรรณ  ผู้อยู่ในล าดับถัดไป  เป็น
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ าท่ัวไป แทนต าแหน่งท่ี
ว่างลง ประกาศท่ี 231/2557  ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 
 และมีการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2558 อีก 4 ต าแหน่งได้แก่ 
 12.  นายประภาส  มาดะมัน 
 13.  นางสาวรุ่งรัศม ี  มั่นคง 
 14.  นางสาวจิตติมา  ศรีวรรณโสภณ 
 15.  นางประภาพรรณ ศรีอุทยาน 
 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2559  อาจารย์วัชราภรณ์  สิงห์ส าราญ กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจ าท่ัวไปได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีการเลือกตั้งทดแทนเพราะไม่
มีผู้อยู่ในล าดับถัดไปในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2559 ผลการเลือกตั้งได้ อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม   
เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ าท่ัวไป แทนต าแหน่ง
ท่ีว่างลง ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
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3.  รายนามคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุด ปี 2557-2560  
 

ล าดับ ต าแหน่งหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
1. ประธานสภาคณาจารย์ฯ อ.ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์ เป็นผู้แทนของสภา

คณาจารย์ และข้าราชการ 
และรับผิดชอบโดยภาพรวม
ทุกๆเร่ืองของสภาฯ 

2. รองประธานสภา
คณาจารย์ฯ 

อ.ดร. นพมาศ  หงษาชาติ ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ
ประธานสภาไม่อาจปฏิบัติ
ภารกิจได้ 

3. กรรมการฝ่ายเลขานุการ 
3.1 เลขานุการ 
3.2 ผู้ช่วยเลขานุการ 

1. นายศรีไพบูลย์  จันทร 
2. น.ส.วนิดา  ดิษฐวัฒน์ 
3. อ.วัชรี  ป้ันนิยม 
3. น.ส.สิปภา  สุขโขใจดี 

1) บันทึกการประชุมสภาฯ 
2) ประสานเบิกจ่ายเบี้ย      
    ประชุมฯ 
3) ดูแลงานส านักงานของ 
    สภาฯ 

4. กรรมการฝ่ายสื่อสารกับ
ประชาคม 

1. อ.ดร. นพมาศ  หงษาชาติ 
2. ผศ.ชัชฎาภรณ์   ตันตะราวงศา  
3. นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ 
4. นางสาวรุ่งรัศมี  มั่นคง 
5. อ.วัชรี  ป้ันนิยม 
6. นายศรีไพบูลย์  จันทร 
7. อ.วัชรพงษ์  ครูเกษตร 
8. อ.สิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์ 

1) ดูแลเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค
สภาฯ 
2) ดูแลการออกจดหมาย
ข่าว/ 
    วารสารของสภาฯ 
3) ท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์
ของสภาฯ 

5. กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ประชาคม 

1. อ.ดร. สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ 
2. อ.ประมวล  น้อยทรง 
3. นายประภาส  มาดะมัน 
4. นางประภาพรรณ  ศรีอุทยาน 
5. นายศรีไพบูลย์ จันทร 
6. น.ส.สิปภา  สุขโขใจดี 

ประสานการจัดกิจกรรมกับ
ประชาคมในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การจัดกิจกรรม
ประชาคม การจัดประชา
พิจารณ์ การจัดเวทีเสวนา 
เป็นต้น 



5 
 

ล าดับ ต าแหน่งหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
7. อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิริรัตน์ 
8. อ.วัชรพงษ์  ครูเกษตร 

6. กรรมการฝ่ายติดตาม 
ตรวจสอบและรับเรื่อง
ร้องเรียน ปัญหาและร้อง
ทุกข์ 

1. อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิริรัตน์ 
2. อ.ชัชวาล  นิมโรธรรม 
3. นายศรีไพบูลย์ จันทร 
4. นายประภาส  มาดะมัน 
5. นางสาวรุ่งรัศมี  มั่นคง 

1) ติดตามและตรวจสอบ 
   การบริหารงานของ มรร. 
2) รับฟังและรับร้องเรียน  
    ปัญหาของ บุคลากรของ  
    มรร. 

7. กรรมการฝ่าย
ประสานงาน การจัด
สวัสดิการและพัฒนา
บุคลากร 

1. อ.สิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์ 
2. อ.ชัชวาล  นิมโรธรรม 
3. น.ส.วนิดา   ดิษฐวัฒน์ 
4. นายศรีไพบูลย์ จันทร 
5. นายประภาส  มาดะมัน 
6. นางประภาพรรณ  ศรีอุทยาน 

เป็นผู้แทนสภาฯไปท าหน้าท่ี
กรรมการสวัสดิการ เพื่อ
กระตุ้นและส่งเสริมการจัด
สวัสดิการเพื่อบุคลากรทุก
ระดับ 
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4.  แผนการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

วิสัยทัศน์ 

 

 

พันธกิจ 

 1)  ให้ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษาเพื่อการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย  
 2)  พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  
 3)  กระตุ้น ส่งเสริม และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คณาจารย์  
ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
   4)  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและ
แสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
          5)  กระตุ้น ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
          6)  กระตุ้นและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย  
 7)  ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร 
 8)  จัดกิจกรรมเสริมท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและมหาวิทยาลัย  

วัฒนธรรมการท างาน 

 1)  ยึดมั่นในหน้าท่ีตามท่ี พ.ร.บ. ก าหนดไว้ 
 2)  ยึดมั่นในสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เป็นศูนย์กลางใน
การท างาน 
 3)  รับฟังปัญหา และความคิดเห็นของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่าง
จริงใจ 
 4)  ท างานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการประเมินตนเองและปรับปรุง
การท างานอย่างต่อเนื่อง 

กระตุ้นการพัฒนา    รักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย    
 ใส่ใจธรรมาภิบาล    เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม 



7 
 

 5)  ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่อเป็นแนวทาง
มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา 

 6)  สร้างเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ให้เป็นที่พึ่งของอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา 
 7)  ท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 8)  ท างานด้วยจิตบริการ และการท างานเชิงรุก 
 

5.  ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559 - 2562 
 เพื่อให้การด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ี และพันธกิจที่กฎหมายก าหนดไว้   จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานของสภา
คณาจารย์และข้าราชการระหว่างปี  2559 - 2562 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.1  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559-
2562  และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นประจ าทุกปี  
  1.2  จัดส านักงานและพัฒนาระบบงานสภาคณาจารย์และข้าราชการให้
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
  1.3  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจของกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  โดยการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  
  1.4  สร้างเครือข่ายร่วมกับท่ีประชุมสภาคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และสถาบันอุดมศึกษา  
  1.5  การจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยหรือ
สภามหาวิทยาลัย  
  1.6  จัดให้มีสถานท่ีในการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ในการพัฒนา มหาวิทยาลัย   

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัย 
  2.1  เป็นตัวแทนประชาคมสะท้อนปัญหา และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
พร้อมท้ังติดตามผล   
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  2.2  สื่อสารกับประชาคม  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทราบสิทธิประโยชน์ 
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว มีความเป็นปัจจุบันและสม่ าเสมอ 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคม 
  3.1  จัดกิจกรรมประชาคม เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
  3.2  จัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อแสวงหาแนวทาง 
เสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
  3.3  จัดกิจกรรมเสริมท่ีเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์  บุคลากร นักศึกษา และ
มหาวิทยาลัย 

4)  ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  4.1  ศึกษาปัญหา  ความต้องการของประชาคม อย่างเป็นระบบ   
  4.2  รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเป็นธรรม                       
ความถูกต้อง  
 4.3  ติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่าง  ๆ ท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัย  
 4.4  ตรวจสอบปัญหา ความไม่โปร่งใส ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 4.5  ติดตามตรวจสอบการบริการการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย 

 5)  ยุทธศาสตร์ด้านกระตุ้นและส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพ่ือประชาคมและ
การพัฒนาบุคลากร 
  5.1 กระตุ้นและส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเสมอภาค  และเท่า
เทียมกัน ผ่านตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการในคณะกรรมการสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย  
  5.2 ส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ  
เพื่อเพิ่มศักยภาพ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
  5.3  กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
  5.4  ผลักดันให้มสีวัสดิการกองทุนบ าเหน็จ แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย 


