
   

 

 

 

 

 

 

บันทึกการเลาเรื่องกิจกรรมการถายทอดความรู 
 

  บันทึกการเลาเรื่องกิจกรรมการถายทอดความรูระหวางกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  
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   คุณเอ้ือ   รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง 

 คุณอํานวย  ผศ.วาท่ี ร.ต.สมนึก แกววิไล   
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รายช่ือผูเขารวมกิจกรรมการถายทอดความรู 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

  ๑.   ผศ.อํานาจ  เอ่ียมสําอางค 

 ๒.   ผศ.สุธี  จันทราภาขจ ี

 ๓.   ผศ.กมล พรหมหลาวรรณ 

 ๔.   รศ.รังสรรค  อักษรชาติ 

 ๕.   ผศ.วาท่ี ร.ต.สมนึก  แกววิไล 

 ๖.   นายสุนทร  เหรียญจื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุป 

รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง 

ประธานสภาอาจารย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(มน.)  วันท่ี ๗ มีค. ๕๔ 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

๑.  มีสํานักงานสภาอาจารย จัดตั้งเปนหนวยงานอิสระ ไมสังกัดอยู

ในกองใดกองหนึ่ง (มีฐานะอาจเทียบเทากอง) สายการบังคับบัญชา

ข้ึนตรงกับ สนง.อธิการบดี มีขาราชการและเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน

ประจําสํานักงานท้ังหมด ๖ คน 

๒. สภาคณาจารยฯจะตองสื่อสารใหผูบริหารมหาวิทยาลัยเขาใจวา

สภาอาจารยตองการจะใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนหรือจะใหสภา

คณาจารยฯ หรือสภาอาจารยใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

อยางไรและอะไรบาง 

๓. สภาอาจารย มน.จะทําหนาท่ีคานเพราะอุดมการณซ่ึงทําเพ่ือ

สวนรวมไมไดทําเพ่ือตัวเอง ดังนั้นอะไรท่ีแสดงความคิดเห็นคาน

แลวจะสรางความเจริญกาวหนาใหกับมหาวิทยาลัย ก็จะทําหรือ

กลาแสดงความคิดเห็นคานการบริหารหรือนโยบายของผูบริหาร

มหาวิทยาลัยในบางเรื่องท่ีไมเห็นดวย 

๔. จะเชิญอธิการบดี มารวมประชุมกับสภาอาจารยดวย โดยจะ

เชิญมารวมประชุมเม่ือครบวาระของสภาอาจารย (๒ ป) เพ่ือแถลง

ผลงานหรือผลการดําเนินงานของสภาอาจารย ในรอบ ๒ ปท่ีผาน

มา วาทําอะไรและมีอะไรบาง 

๕. จะจัดทําจดหมายขาวสภาอาจารยทุกเดือน (ประมาณ ๒,๐๐๐ 

ชุด) เพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการ ตลอดจนสื่อสารและ  

เลาเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับกิจกรรมของสภาอาจารยใหประชาคมใน

มหาวิทยาลัยไดรับทราบและเขาใจถึงการทํางานของสภาอาจารย 

๖. จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสภาอาจารย โดยจะ

จัดพิมพเปนหนังสือรายงานทุก ๒ ป (เม่ือกรรมการสภาอาจารย

ครบวาระ) 

๗. ไดจัดทํา CD-R คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๘. สภาอาจารยจะจัดประชุมเสวนาทางวิชาการในประเด็นหัวขอ

เรื่อง ท่ีอยูในความสนใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและหรือเปน

ปญหาเรงดวนท่ีจําเปนตองขอความคิดเห็นจากประชาคมใน

มหาวิทยาลัย 

 

๑. สภาอาจารยมี

สํานักงานของตนเอง และ

มี จนท. งานสภาอาจารย

ประจําสํานักงาน 

๒. สภาคณาจารยฯ ควร

สื่อสารสิ่งท่ีประชาคมใน

มหาวิทยาลัยตองการให

ผูบริหารทราบและเขาใจ 

๓. สภาอาจารยจะทํา

หนาท่ีและแสดงความ

คิดเห็นตามอุดมการณ

มากกวาเรื่องสวนตัว 

๔. เชิญอธิการบดีเขารวม

ประชุมกอนครบวาระ (๒

ป/ครั้ง) 

๕. จัดทําจดหมายขาว & 

ซีดีรอมคูมือการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณฯ 

๖. จัดประชุมเสวนาทาง

วิชาการ & จัดบรรยาย

พิเศษ 

๗. แนะนําควรเสนอ

มหาวิทยาลัยใหจัดหา

รางวัลใหกับอาจารยท่ีมี

งานวิจัยดีเดน 

๘. อาจารยใน

มหาวิทยาลัยสามารถรอง

ทุกขใหสภาอาจารยทราบ

ไดทุกชองทาง 

 



   

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุป 

 ๙. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหความ

สนใจเปนจํานวนมาก 

๑๐. สภาอาจารยจะมีหนาท่ีนําคณาจารยเขาหองประชุมในสถานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรในแตละป 

๑๑. เสนอแนะวาควรเสนอมหาวิทยาลัยใหจัดหารางวัลใหกับ

อาจารยท่ีมีงานวิจัยท่ีเปนประโยชนหรือสรางชื่อเสียงใหกับ

มหาวิทยาลัยเพื่อใหอาจารยในหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจในการทําวิจัย

ใหกับมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น 

๑๒. อาจารยตําแหนงท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถรองทุกข

ถึงประธานสภาอาจารยไดทุกชองทาง (เปนไดท้ังเอกสารจดหมายส้ัน 

ๆ หรือใชวิธีการบอก/พูดคุยใหประธานสภาอาจารยฟง) ซึ่งสวนใหญ

จะเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของอาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

๑๓. แนะนําใหสภาคณาจารยฯ มทร.พระนครเสนอหรือจัดทํา MOU 

ดานงานวิจัยท่ีจะทําความรวมมือกับ มน. ใหผูบริหาร มทร.พะนคร 

พิจารณา 

๑๔. มน. ใหเงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการทํางานวิจัยของ

อาจารย จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท /คน / ป 

๑๕. แตละคณะจะใหเงินสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยท่ีสังกัดคณะ 

อีกคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท /คน / ป 

๑๖.  เสนอแนะวาสภาคณาจารยฯ มทร.พระนคร ตองพยายาม

ผลักดันใหมหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนในเรื่อง 

     ๑) การใหรางวัลกับอาจารยท่ีมีผลงานโดดเดน และหรือสราง

ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

     ๒) การแกไขระเบียบใหมีความเสมอภาคของอาจารยระหวาง 

ขรก. กับ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวรได

แกไขระเบียบใหมีการจายเงินคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการให

เหมือนกันหรือเทากัน  

แลว คือ 

     - ตําแหนง ผศ. = ๕,๖๐๐ × ๒ = ๑๑,๒๐๐ บาท 

     - ตําแหนง รศ. = ๙,๙๐๐ × ๒ = ๑๙,๘๐๐ บาท 

     - ตําแหนง ศ.  = ๑๓,๐๐๐ × ๒ = ๒๖,๐๐๐ บาท 

๙. มหาวิทยาลัยสนับสนุน

การทํางานวิจัยของอาจารย 

คนละ ๘๐,๐๐๐ บาทตอป 

และคณะใหเงินสนับสนุน

งานวิจัยของอาจารยสังกัด

คณะอีกคนละ ๕๐,๐๐๐ 

บาทตอป 

๑๐. มีการแกไขระเบียบ

การจายเงินคาตอบแทน

ตําแหนงทางวิชาการของ

อาจารยท่ีเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหเทากับ

อาจารยท่ีเปนขาราชการ 

 


