มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเสนอพิ จารณาอนุ มั ติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบั นและกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
------------------------------

ขอเสนอที่ป ระชุมสภาสถาบันเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบั นผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ตามองค์ป ระกอบของข้อบังคั บ สถาบั น
ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหานายกสภาสถาบั น และกรรมการสภาสถาบั น
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำ
หน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
เป็นกรรมการ
และนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบัน
(๓) หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการเลือกกันเอง
เป็นกรรมการ
จากหัวหน้าส่วนงาน จำนวนสามคน
ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันเป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิ น
สองคนก็ได้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน ๑๓ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ป ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง
หน้า ๒๒ - ๒๓ ลงวัน ที่ ๒๒ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสามปี
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น
ข้อบั งคั บ สถาบัน ว่ าด้ว ยคุณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารสรรหานายกสภาสถาบั น
และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๘ เมื่ อ วาระการดำรงตำแหน่ งของนายกสภาสถาบั น และกรรมการสภาสถาบั น
ผูท้ รงคุณวุฒิ คงเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันดำเนินการจัดให้มีการประชุม
หัวหน้าส่ วนงานเพื่ อพิจารณาคั ด เลือกกรรมการ ตามข้อ ๖ (๓) โดยให้ อธิก ารบดี เป็นประธานการ

-๒ประชุม มี ห น้ าที่ ด ำเนิ น การประชุ ม และเพื่ อ รัก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของการประชุ ม ให้ ป ระธาน
มีอำนาจออกคำสั่งใด ๆ ตามความจำเป็นได้ แต่ไม่มอี ำนาจออกเสียงเลือกกรรมการ
ในกรณี ที่ ผู้ด ำรงตำแหน่ งนายกสภาสถาบั น หรือ กรรมการสภาสถาบัน ผู้ ท รงคุณ วุฒิ
ว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน จัดให้มี
การประชุมตามวรรคแรกภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน
ผูท้ รงคุณวุฒิว่างลง
เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าสำนัก งานสภาสถาบันรายงาน
ผลการคัดเลือกต่อสภาสถาบันเพื่อทราบ และให้นายกสภาสถาบันออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาตามข้อ ๖
ในการนี้ สำนักงานสภาสถาบัน ได้ดำเนินการ ตามข้อ ๘ ของข้อบังคับสถาบันดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) และรักษาการแทน
อธิ ก ารบดี เป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ออกเสี ย งเลื อ กหั ว หน้ า ส่ ว นงานเป็ น กรรมการสรรหานายก
สภาสถาบั นและกรรมการสภาสถาบั นผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เมื่ อวั นอั งคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. ซึ่งมีหัวหน้าส่วนงาน
ทั้งหมด ๒๔ ส่ วนงาน โดยเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๒๒ ส่วนงาน จำแนกเป็นหัวหน้าส่วนงานที่เข้า
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแคแสด จำนวน ๒๐ ส่วนงาน และประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
๒ ส่วนงาน โดยมีหัวหน้าส่ วนงานขอลาประชุม จำนวน ๒ ส่วนงาน สรุปผลการคัดเลือกผู้ท่ีได้รับ
คะแนนคั ด เลื อ กเสี ย งข้ า งมากให้ เ ป็ น กรรมการสรรหานายกสภาสถาบั น และกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคน 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 ที่ประชุมสภาสถาบัน ได้พิจารณาเหตุผล กระบวนการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
เอกสารประกอบดังกล่าวแล้ว จึงมีความเห็นร่วมกันในการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายก
สภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบทีเ่ สนอ
มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ผูท้ รงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบดังนี้
๑) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
เป็นประธานกรรมการ
๒) อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการ
และนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบัน

-๓๓) 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 ถัดจากวันที่นายกสภาสถาบันลงนาม

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

