
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๕/๒๕๖๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่๑๓ กันยายน ๒๕๖๑   
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี        ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ ์ สุขรักษ์ ผู้อ านวยการกองกลาง         กรรมการ 
๓. นายอภิสิทธิ์     ตันอ่วม      ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการ 
๔. นางรตนมน จันทรอุทัย   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน       กรรมการ 
๕. นางนงลักษณ์ ทองนาค        ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
๖. นางสาวสโรชา หัตถกรรม    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง    ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม       กรรมการ  
๘. นางสาวดุริยางค์ คมข า  ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร       กรรมการ  
๙. ดร. พัทรียา เห็นกลาง       ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ       กรรมการ        
๑๐. ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์    ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์       กรรมการ 
๑๑. นางสาวอรพรรณ              จันทรเกษมจิต  ส านักงานอธิการบดี      เลขานุการ  
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี           ผูช้่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา ส านักงานอธิการบดี           ผูช้่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท     ผู้อ านวยการสถานีวิทยุฯ กรรมการ ติดราชการ  

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  ด้วย ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๕ พิจารณาการเสนอรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติ ไม่เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นั้น 
   



หลังจากเลิกประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้อ านวยการบางท่านได้มา
สอบถามผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และแจ้งว่าเกิดความสับสนไม่เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้เข้า
สมัครเข้ารับการสรรหาฯ เนื่องจากเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่า ตามที่ประกาศระบุว่า ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรนั้น ต้องยึดความเห็นของบุคลากรเป็นหลัก จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่ประสงค์จะเสนอชื่อฯ ดังนั้นจึงขอให้
ประธานเชิญคณะกรรมการทุกท่านมาประชุมร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน
ประกอบการตัดสินใจโดยให้มีการออกเสียงใหม่อีกครั้ง  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาการเสนอรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประธานชี้แจงรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ได้แก่ คุณสมบัติของ
บุคคลผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี ตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ ตลอดจนวิธีการสรรหา ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับสมัครและการเสนอชื่อ และเรื่อง
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เสนอที่ประชุมทราบ  

ประธานได้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบด ีโดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณาดังนี้  

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง และมีประสบการณ์ในการ
บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในต าแหน่งอธิการบดีมาแล้วหนึ่งวาระ เป็นผู้มีความทุ่มเท เสียสละ
เพ่ือขับเคลื่อนให้มทร.พระนครก้าวหน้าไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า นอกจากนี้ ท่านยังมีเครือข่ายกว้างขวาง 
ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่มทร.พระนครเป็นอย่างมาก 



ส่วนประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณสมบัติเรื่องายุของผู้เข้ารับการสรรหาฯนั้น ที่ประชุมได้
ร่วมกันพิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีความเห็นว่า กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาให้เพิก
ถอนมติสภามหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งนายปัญญา การพานิช เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีนั้น เป็นเพียงเฉพาะกรณีของอธิการบดี มรภ.กาญจนบุรีเท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
ประกอบกับประกาศรับสมัครการสรรหาอธิการบดี ข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้ก าหนดคุณสมบัติ ว่าด้วยเรื่องอายุ
ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ  นอกจากนั้น สกอ.ได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยประชุมหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติเรื่องอายุ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ส าหรับประเด็นนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
หากมีหลักเกณฑ์หรือกฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจนเมื่อใดว่า ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีห้ามอายุเกิน ๖๐ ปี        
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ได้แจ้งให้ทราบว่า ท่านยินดีจะลาออก 

ดังนั้น คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีจึงพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอ
ชื่อ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีในครั้งนี้  

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ และให้การสนับสนุนในการเสนอชื่อ 
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนครในครั้งนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพื่อทราบ 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืนฯ 

ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา : 1๐.๑5 น. 
 

                   นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
        ผู้บันทึกรายการประชุม 
 
               นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ 
          ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
                                                        รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


