มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเสนอพิ จารณาอนุมั ติแต่ งตั้ งกรรมการสภาสถาบั นผู้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการ /
คณะกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่าง และแจ้งทราบการลาออกของอนุกรรมการสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย
------------------------------

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
๑. แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี
๒. แต่งตัง้ ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๓. แต่งตัง้ ประธานอนุกรรมการสภาสถาบันเพือ่ พิจารณาด้านกฎหมาย
๔. รับทราบการลาออกของอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่ นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ท รงคุณ วุฒิ มีผลทำให้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์
ประธานอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย และกรรมการประเมินผลการบริหารงานของ
อธิการบดีด้วยนัน้
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการของสถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามข้อบังคั บและ
มีความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งกรรมการ
สภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิแทนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิทีล่ าออกข้างต้น ดังนี้
๑. แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี
ตามคำสั่ งสถาบั น ที่ ๐๒๗/๒๕๖๒ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ผลการ
บริหารงานของอธิการบดี โดยได้แต่งตั้ง นายสราวุธ เบญจกุล เป็นกรรมการประเมินผลการบริหารงาน
ของอธิการบดี ตัง้ แต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้ การแต่ง ตั้งกรรมการประเมิน ผลการบริห ารงานของอธิก ารบดี เป็ น ไปตาม
ข้อ บั งคั บ สถาบั น ว่า ด้ วยการประเมิ น ผลการบริห ารงานของอธิก ารบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้ อ ๔ “ให้ ส ภาสถาบั น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของ
อธิการบดี ประกอบด้วย

-๒(๑) กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท่ี ส ภาสถาบั น มอบหมาย เป็ น ประธาน
กรรมการ
(๒) กรรมการสภาสถาบันผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ท่ี ส ภาสถาบั น มอบหมาย จำนวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
(๓) ผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี าจากบุคคลภายนอกสถาบัน จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ
ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันเป็นเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมาจากบุคคลภายนอกสถาบันตาม (๓) ให้แต่งตั้งจากผูม้ ีประสบการณ์
บริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน”
จึ งขอเสนอที่ ประชุ มสภาสถาบั นเพื่ อโปรดพิ จารณามอบหมายกรรมการสภาสถาบั น
ผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี แทนกรรมการสภาสถาบัน
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ี่ลาออกข้างต้น
ในการนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณามอบหมาย นายสุ ช าติ เจี ย รานุ ส สติ กรรมการ
สภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี
๒. แต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามคำสั่งสถาบั นที่ ๐๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
โดยได้แต่งตัง้ นายสราวุธ เบญจกุล เป็นประธานกรรมการ ตัง้ แต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
ทั้ ง นี้ การแต่ งตั้ งประธานกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้อ งทุ ก ข์ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
สถาบัน ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๑.๑ ข้ อ ๔ (๑) กำหนดสาระสำคั ญ ว่ า “ให้ จั ด ตั้ งคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละ
ร้อ งทุ ก ข์ ประกอบด้ วย นายกสภาสถาบั น หรื อ กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น ประธาน
กรรมการ”
๑.๒ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีท่ตี ำแหน่งประธานหรือกรรมการว่างลง
ก่อนกำหนด ให้ดำเนินการแต่งตั้งประธานหรือคัดเลือกกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับถัดจากวันที่
ตำแหน่งนั้นว่างลง ผูซ้ ่งึ ได้รับแต่งตัง้ เป็นประธานหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการแทนนั้น ให้อยู่ในตำแหน่ง
ได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาของผูซ้ ่งึ ตนแทน”
๑.๓ ข้อ ๗ กำหนดว่า “เมื่อ สถาบั น ได้ รับ แจ้งรายชื่อ คณะกรรมการตามข้อ ๔
ครบถ้วนแล้ว ให้อธิการบดีนำเสนอสภาสถาบัน เพื่อแต่งตัง้ โดยออกเป็นคำสัง่ สถาบัน...”
จึงขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายกรรมการสภาสถาบั น
ผู้ท รงคุณ วุฒิ จำนวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการอุท ธรณ์และร้องทุ กข์ แทนกรรมการสภาสถาบัน
ผูท้ รงคุณวุฒิท่ลี าออกข้างต้น

-๓ในการนี้ ที่ป ระชุม ได้พิจารณามอบหมาย พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการ
สภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๓. แต่งตั้งประธานอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย
ตามคำสั่งสถาบั นที่ ๐๐๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้าน
กฎหมาย โดยได้แต่ งตั้ง นายสราวุธ เบญจกุ ล เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ ตั้งแต่วัน ที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๖๓
ทัง้ นี้ การแต่งตั้งประธานอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านกฎหมายเป็นไปตาม
มาตรา ๒๒ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.
๒๕๕๑ ที่กำหนดให้อำนาจและหน้าที่ของสภาสถาบันไว้ว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบ
อำนาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทำการแทนแล้วรายงานให้สภาสถาบัน
ทราบ”
จึงขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ท รงคุณ วุฒิ จำนวน ๑ คน เป็ นประธานอนุก รรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้านกฎหมายแทน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ลี าออกข้างต้น
ในการนี้ ที่ป ระชุม ได้พิจารณามอบหมาย พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการ
สภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น ประธานอนุ ก รรมการสภาสถาบั น เพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นกฎหมาย
และมอบประธานอนุกรรมการฯ พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอนุกรรมการไม่เกินจำนวน ๒ คน
ก่อนนำเสนอนายกสภาสถาบัน พิจารณาอนุมัติออกคำสั่งแต่งตั้ง และแจ้งที่ประชุมสภาสภาบันทราบ
ต่อไป
ทั้ ง นี้ พลตำรวจเอก เอก อั งสนานนท์ ได้ เสนอรายชื่ อ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก เป็ น
อนุกรรมการ จำนวน ๒ ราย คือ
๑) นายนพดล เภรีฤกษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยมีป ระสบการณ์ การทำงาน ซึ่งได้ด ำรงตำแหน่งกรรมการ อนุก รรมการ และ
วิทยากรบรรยายหลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา เป็นต้น
๒) นายวันชาติ สันติกุญชร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อัยการอาวุโส สำนักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย โดยมีป ระสบการณ์ ก ารทำงาน ซึ่งได้ด ำรงตำแหน่ง รองอธิ บ ดีอัยการ
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการอัยการ คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
โดยได้มกี ารทาบทามผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทัง้ ๒ ท่านเรียบร้อยแล้ว

-๔๔. แจ้งทราบการลาออกของอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย
เมื่ อวั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการสภาสถาบั น เพื่ อ
พิจารณาด้านกฎหมาย ได้รับหนังสือของนายศุภกิจ แย้มประชา อนุกรรมการฯ แจ้งว่าประสงค์ขอลาออก
จากตำแหน่งอนุกรรมการฯ ตัง้ แต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากได้โอนกลับเข้ารับตำแหน่งข้าราชการ
ตุลาการ
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติแต่งตั้งนายสุชาติ เจียรานุสสติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุ ฒิ
เป็นกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ตามทีเ่ สนอ
๒. อนุมั ติ แต่ งตั้ง พลตำรวจเอก เอก อั งสนานนท์ กรรมการสภาสถาบัน
ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามที่เสนอ
๓. อนุมั ติแ ต่ งตั้ง พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการสภาสถาบั น
ผู้ท รงคุณ วุฒิ เป็น ประธานอนุ กรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้าน
กฎหมาย และเห็น ชอบรายชื่อผู้ท รงคุณวุฒิ ภ ายนอก เป็ นอนุกรรมการ
จำนวน ๒ ราย ตามที่เสนอ
ทั้งนี้ก ารอนุมัติ แต่ง ตั้งกรรมการ / ประธานอนุก รรมการ ตามข้อ ๑.- ๓. ให้มีผ ล
ตัง้ แต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
๔. รับ ทราบการลาออกของอนุ ก รรมการสภาสถาบั น เพื่ อ พิ จ ารณาด้ า น
กฎหมาย ตามที่เสนอ

ลงชื่อ ...................................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
เลขานุการสภาสถาบัน

