มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเสนอพิ จารณาอนุ มั ติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณากลั่ นกรองการต่ อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
------------------------------

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศสถาบัน เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๗ การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา สังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ส ำนัก งานบริหารทรัพ ยากรบุ คคล นำเสนอสภาสถาบั น เพื่ อขออนุมั ติแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ประกอบด้วย
(๑.๑) ผูท้ รงคุณวุฒิในสภาสถาบัน
ประธานกรรมการ
(๑.๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
(๑.๓) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ
กรรมการ
(๑.๔) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
กรรมการ
(๑.๕) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
กรรมการและเลขานุการ
(๑.๖) ผูอ้ ำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผูช้ ่วยเลขานุการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามประกาศสถาบั น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขการต่ อ เวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการต่ อ เวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก ำหนดการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำเนินการตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา มิใช่สิทธิของผู้ขอต่อ
เวลาราชการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้ าราชการคณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ประธาน อธิ ก ารบดี เป็ น
รองประธาน และกรรมการอื่นตามจำนวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร นั้น
ใน ก ารนี้ เพื่ อ ให้ ก ารด ำเนิ น ก ารต่ อ เวล าราชก ารขอ งข้ า ราชก ารพ ล เรื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งจะเกษียณอายุ ราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นไป
ด้ว ยความเรีย บร้อยและเหมาะสม จึ งขอเสนอที่ ป ระชุ มสภาสถาบั น เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ แต่ งตั้ ง

-๒คณะกรรมการพิ จารณากลั่ นกรองการต่ อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือ นในสถาบั นอุด มศึ ก ษา
ตามองค์ ป ระกอบข้อ ๗ (๑) ของประกาศสถาบั น เรื่อง หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการต่อ เวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๖๑
ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมาย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล
อุ ป นายกสภาสถาบั น เป็ น ประธานคณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการต่ อ เวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่นำเสนอ
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณ ากลั่ น กรองการต่ อ เวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบดังนี้
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิม้ ทองกุล เป็นประธานกรรมการ
อุปนายกสภาสถาบัน
๒. อธิการบดี
เป็นรองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ
เป็นกรรมการ
๔. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
เป็นกรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๖. ผูอ้ ำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นผูช้ ่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

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

