
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีด้านบริหารฯและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   
๒. นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๕. นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๖. นางประดษิฐา นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๗. นางสาวรุ่งฤทัย  ร าพึงจิต ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ   พรเจิมกุล ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี   จันทราภาขจ ี แทนผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๑๐. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต  ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๑. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
    และรักษาการผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์     ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๒.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั งนี  เพ่ือพิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรเข้า
รับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 



 ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๔/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๕.๑ พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์ และหากประสงค์เสนอชื่อ
หรือไม่เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้แจ้งส านักงานอธิการบดีภายในวันที่ 
๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีพิจารณาต่อไปนั น 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได้ประชุมหารือกับบุคลากร และแจ้งมายังส านักงานอธิการบดี         
๘ หน่วยงาน ไม่เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหา มีเพียงหนึ่งหน่วยงาน คือ กองคลัง เสนอรองศาสตราจารย์
สุภัทรา โกไศยกานนท ์รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีจะต้องร่วมกันพิจารณาว่าจะเสนอ
ชื่อหรือไม่เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ 

  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ในฐานะประธานที่ประชุม แจ้งว่า เนื่องจากผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงขอสละสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงและขอให้
คณะกรรมการเสนอความเห็น และร่วมกันพิจารณา 

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ให้ความเห็นว่า ในมุมมองของตนเอง ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานสนับสนุน ไม่ว่าผู้ใดจะขึ นมาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร สายสนับสนุนก็ต้องท างานกันอย่างเต็มที่อยู่
แล้ว การแสดงออกท่ีจะเห็นด้วยกับการเสนอชื่อหรือไม่เสนอชื่อนั น ถ้ากรณีเสนอชื่อก็จะกลายเป็นไม่ยอมรับ
คนที่สมัครเข้ามาหรือไม่ หรือถ้าไม่เสนอชื่อก็จะได้ไม่ต้องมีประเด็นนี เกิดขึ น ในส่วนของกองบริหารงาน
บุคคลได้มีหนังสือแจ้งเวียนและปรึกษาหารือกับบุคลากรให้รับทราบ ผลปรากฎว่าไม่มีผู้เสนอชื่อ 



 ๓ 
ส่วนผู้อ านวยการกองคลังให้ความเห็นว่าตามผลการเสนอชื่อของหน่วยงาน เห็นว่ามีเพียง

กองคลังหน่วยงานเดียวที่เสนอชื่อ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่แล้ว ส านักงานอธิการบดีก็ควรจะไม่เสนอชื่อ แต่ก็ขอให้
เป็นไปตามมติในท่ีประชุม 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งที่ประชุมว่า หน่วยงานไม่มีผู้เสนอชื่อ 

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพให้ความเห็น ว่าการเสนอชื่อ เป็นแค่การเสนอคนที่เรา
คิดว่าอยากให้เป็นอธิการบดี ไม่น่าจะถูกตีความว่าเราฝักใฝ่หรือไม่ ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าเป็นธรรมเนียมที่เรา
น่าจะเสนอได้ ไม่รู้สึกว่าจะถูกมองว่าดีหรือไม่ดี เพราะถือว่าเป็นเรื่องสมควรที่ต้องเสนออยู่แล้ว และเป็น
เพียงการเสนอชื่อ ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรรหาอธิการบดี น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ส่วนมติของหน่วยงาน 
ซ่ึงในขณะนั นเป็นช่วงรอยต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์ ยังด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
ประกันคุณภาพ ไมมี่ผู้เสนอชื่อ 

ผู้อ านวยการกองกลางให้ความเห็นว่า มติของบุคลากรในกองกลางคือไม่มีผู้เสนอชื่อ แต่ถ้า
ความเห็นที่ส านักงานอธิการบดีควรจะเสนอชื่อหรือไม่ ก็เห็นด้วยกับผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ และ
ข้อบังคับของการสรรหาก็ระบุไว้อยู่แล้วว่าให้สมัครเองหรือหน่วยงานเสนอชื่อ 

ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน แจ้งว่าได้เวียนแจ้งบุคลากรเพ่ือทราบทั่วกัน ให้
เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน ปรากฎว่าไม่มีผู้เสนอชื่อ และเห็นด้วยกับการเสนอชื่อ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี  จันทรภาขจี แทนผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม ที่หน่วยงานไม่มี
ผู้เสนอชื่อ และไม่มีข้อคิดเห็นในเรื่องการเสนอชื่อของส านักงานอธิการบดี 

ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพ่ิงได้แต่งตั งเป็นผู้อ านวยการกอง
ประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ก็ให้เป็นไปตามมติในที่ประชุม และมติของกองประชาสัมพันธ์คือ
ไมม่ีผู้เสนอชื่อ  

ประธานแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมต้องพิจารณาและลงมติว่า ส านักงานอธิการบดีสมควร
เสนอชื่อหรือไม่ หากที่ประชุมมีว่ามติสมควรเสนอชื่อ ก็คือ เสนอ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
ตามท่ีกองคลังแจ้งมา ส านักงานอธิการบดีก็จะด าเนินการ ตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ต่อไป 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม ขอให้กรรมการทุกท่าน
พิจารณาและลงคะแนนเสียงด้วยการยกมือ ผลสรุปดังนี  

ผู้ลงมติเห็นสมควรเสนอ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ จ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ  ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน และ
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 



 ๔ 
ผู้ลงมติเห็นว่าไม่ควรเสนอชื่อ  จ านวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม  

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
ผู้งดออกเสียง  จ านวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเสียงส่วนมากเห็นชอบให้เสนอชื่อ 
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เข้ารับการสรรหาเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยมติ ๔ : ๓  งดออกเสียง ๑  โดย
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการการบดีในฐานะประธานที่ประชุม และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนใน
ฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขอสละสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนน และมอบส านักงานอธิการบดี
ด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา    ๑๓.๐๐  น. 

 
      นางสาวน  าทิพย์  วงษ์ตา   
 นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 

                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


