มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ตำแหน่งที่ว่างลง
------------------------------

ขอเสนอที่ป ระชุมสภาสถาบันเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาสถาบั นผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แทนตำแหน่ งที่ ว่างลง ตามองค์ ป ระกอบของข้อ บั งคั บ สถาบั น
ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหานายกสภาสถาบั น และกรรมการสภาสถาบั น
ผูท้ รงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่
พิจารณาสรรหาบุ ค คลที่มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมที่ จะดำรงตำแหน่ง นายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
เป็นกรรมการ
และนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบัน
(๓) หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการเลือกกันเอง
เป็นกรรมการ
จากหัวหน้าส่วนงาน จำนวนสามคน
ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันเป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน
สองคนก็ได้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
นายสราวุ ธ เบญจกุ ล กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ แ จ้ ง ความประสงค์
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ โดยยื่นหนังสือการขอลาออก ลงวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๕ และมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่ ป ระชุม สภาสถาบั น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มี ม ติ ให้
ดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุ ณวุฒิแทนกรรมการสภาสถาบันฯ ที่ขอลาออก โดยให้
ดำเนินการตามข้อบังคั บสถาบั น ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบัน
และกรรมการสภาสถาบันผู้ท รงคุณ วุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ตอบข้อหารือ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบ
ที่นำเสนอข้างต้น
ข้อ ๘ เมื่ อ วาระการดำรงตำแหน่ งของนายกสภาสถาบั น และกรรมการสภาสถาบั น
ผูท้ รงคุณวุฒิ คงเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันดำเนินการจัดให้มีการประชุม
หั ว หน้ า ส่ ว นงานเพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กกรรมการ ตามข้ อ ๖ (๓) โดยให้ อ ธิ ก ารบดี เป็ น ประธาน

-๒การประชุม มีหน้าที่ดำเนินการประชุมและเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของการประชุม ให้ประธาน
มีอำนาจออกคำสั่งใด ๆ ตามความจำเป็นได้ แต่ไม่มอี ำนาจออกเสียงเลือกกรรมการ
ในกรณี ที่ ผู้ด ำรงตำแหน่ งนายกสภาสถาบั น หรือ กรรมการสภาสถาบัน ผู้ ท รงคุณ วุฒิ
ว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน จัดให้มีการ
ประชุ ม ตามวรรคแรกภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ที่ น ายกสภาสถาบั น หรื อ กรรมการสภาสถาบั น
ผูท้ รงคุณวุฒิว่างลง
เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าสำนัก งานสภาสถาบันรายงาน
ผลการคัดเลือกต่อสภาสถาบันเพื่อทราบ และให้นายกสภาสถาบันออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาตามข้อ ๖
ในการนี้ สำนักงานสภาสถาบัน ได้ดำเนินการจัดให้มี ก ารประชุมหัวหน้าส่วนงานตาม
มาตรา ๙ (๓) และ (๔) และรักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม เพื่อออกเสียงเลือกหัวหน้ า
ส่วนงานเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยปฏิบัติตาม
ข้อ ๘ ของข้อบังคั บ ดั งกล่ าวเรี ย บร้อ ยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิ ถุ นายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. ซึ่งมีหัวหน้าส่วนงานทั้งหมด ๒๔
ส่วนงาน โดยเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๒๓ ส่วนงาน จำแนกเป็นหัวหน้าส่วนงานที่เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมแคแสด จำนวน ๒๒ ส่วนงาน และประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ส่วนงาน
โดยมีหัวหน้าส่วนงานขอลาประชุม จำนวน ๑ ส่วนงาน สรุปผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนคัดเลือก
เสียงข้างมากให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่ง ที่ว่างจำนวน
สามคน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดี ค ณะสถาปั ต ยกรรม ศิ ล ปะ
และการออกแบบ
ในการนี้ ที่ป ระชุม สภาสถาบัน ได้พิจารณาเหตุผล กระบวนการและเอกสารประกอบ
ดังกล่าวแล้ว จึงมีความเห็น ร่วมกันในการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบั น
ผูท้ รงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามองค์ประกอบที่เสนอ
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบั นผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ แทน
ตำแหน่งที่ว่างลง ตามองค์ประกอบดังนี้
๑) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
เป็นประธานกรรมการ
๒) อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการ
และนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบัน

-๓-

๓) ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร
เป็นกรรมการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
เป็นกรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
เป็นกรรมการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันเป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
อีกไม่เกิน สองคนก็ได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งแต่งตัง้ ฯ

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

