มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเสนอพิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒแิ ทนตำแหน่งที่ว่างลง
-----------------------------ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง นายอิทธิพร แก้วทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่ง
ที่ว่างลงเสนอ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่ นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภาสถาบั นผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งความประสงค์
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบั นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยยื่นหนังสือการขอลาออก ลงวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น
สภาสถาบั นได้มีค ำสั่ งที่ ๐๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
นายกสภาสถาบั นและกรรมการสภาสถาบั น ผู้ท รงคุณ วุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวปฏิ บั ติ ตามหลั ก
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ในการนี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ทน
ตำแหน่งที่ว่างลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่ง
ที่ว่างลง จำนวน ๑ รายชื่อ เพื่อ เสนอที่ ป ระชุมสภาสถาบั นพิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณ า
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป คื อ นายอิ ทธิพ ร แก้ วทิพ ย์ ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ด้านกฎหมาย ดังรายงาน
สรุปผลการดำเนินการสรรหาฯ และประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและ
ผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยรักษาการแทนอธิ การบดี ได้ดำเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อ ซึ่งผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อได้ตอบรับการทาบทามเรียบร้อยแล้ว

-๒การพิจารณาของสภาสถาบัน
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
สรรหาโดยละเอี ย ด พร้ อ มบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการสรรหาฯ เห็ น สมควรให้ ด ำรงตำแหน่ ง
กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ พร้อมทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
และผลงานเสนอต่อสภาสถาบัน
ที่ป ระชุม สภาสถาบัน ได้พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ ง
กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ทนตำแหน่ งที่ ว่างลง ซึ่ งเป็ น ไปตามข้อ บั งคั บ สถาบั น ว่าด้ ว ย
คุณ สมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวปฏิบั ติต ามหลั ก ธรรมาภิบ าลในสถาบัน อุด มศึ ก ษา เพื่ อ เสนอผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้องค์ประกอบของสภาสถาบัน
ครบตามองค์ ประกอบที่กำหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ติสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๐ (๒) โดยที่ประชุมสภาสถาบัน ได้พิจารณาจากเอกสารและการ
นำเสนอข้อมูล ประกอบการพิจารณาแล้ว จึงมีความเห็นร่วมกันในการให้ความเห็นชอบดำเนินการ
เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ งตั้ ง นายอิ ท ธิ พ ร แก้ ว ทิ พ ย์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นกฎหมายเป็ น
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอ
มติที่ประชุม ๑. ให้ ค วามเห็ น ชอบดำเนิ น การเพื่ อ ท รงพระกรุ ณ าโป รดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง
นายอิทธิพร แก้วทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเป็นกรรมการสภาสถาบัน
ผูท้ รงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอ
๒. ให้สถาบันดำเนินการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม เพื่อ ขอให้ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณ าโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอิท ธิพ ร แก้ วทิพ ย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป
ลงชื่อ .................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
เลขานุการสภาสถาบัน

