มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของรักษาการแทนอธิการบดี
------------------------------

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ของรักษาการแทนอธิการบดี ของรองศาสตราจารย์ ดร.อนุ วัฒน์ จางวนิชเลิศ ไปอีกจำนวน ๙๐ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๘ กันยายน ๒๕๖๕
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามคำสั่งสภาสถาบัน ที่ ๐๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี ได้แต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒ น์ จางวนิชเลิศ เป็นผู้รักษาการแทนอธิก ารบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๖๔ ซึ่งตามข้อ ๒๐ ของแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดไว้ว่า
“ข้อ ๒๐ ให้ ก ำหนดระยะเวลารัก ษาการอธิก ารบดี ได้ ไม่ เกิ น หนึ่ งร้อ ยแปดสิ บ วัน และ
สามารถขยายได้หนึ่งครั้งไม่เกินเก้าสิบวัน
เมื่ อ ครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ งแล้ ว หากยั งไม่ ส ามารถสรรหาและแต่ งตั้ งผู้ ด ำรง
ตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ได้ ให้เสนอเรื่ องต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณากำหนดผู้รักษาการ
คนใหม่หรือคนเดิมได้อกี ไม่เกินระยะเวลาที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดตามเหตุผลและความจำเป็น
ทั้งนี้ หากการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว ควรให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี และจะต้องเป็นการรักษาการในตำแหน่งอธิการบดี และจะต้องเป็น
การรั ก ษาการในตำแหน่ ง เพื่ อ รอการโปรดเกล้ า ฯ เท่ า นั้ น ในกรณี ที่ มี เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการสรรหาและคุณสมบัติของผูท้ ี่ได้รับการสรรหาควรพิจารณาเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่ได้ยื่นเข้ามา
ก่อนที่การสรรหาจะเสร็จสิน้ ”
โดยผู้ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี จะมี ร ะยะเวลารั ก ษาการฯ ครบหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น
ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (รักษาการตัง้ แต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)
ซึ่ ง ตามแนวปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามข้ อ ๒๐ วรรคหนึ่ ง
กำหนดให้สามารถขยายเวลารักษาการได้หนึ่งครั้งไม่เกินเก้าสิบวัน ดังนั้นเห็นควรนำเสนอสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการรักษาการต่อไป
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ วั ฒ น์ จางวนิ ช เลิ ศ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
ได้แสดงเจตนารมณ์ ที่จะลงสมัครเข้ารับ การสรรหาอธิก ารบดี ต่อที่ป ระชุมสภาสถาบันได้รับทราบแล้ว
ฝ่ายเลขานุ ก ารฯ ได้ เชิญ รัก ษาการแทนอธิ ก ารบดี อ อกจากห้ อ งประชุม เพื่ อ พิ จ ารณาในประเด็ น ที่ ๑
รักษาการแทนอธิการบดีจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีหรือไม่

- ๒-

โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ว่า สำนักงานนิติการได้
ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทีส่ ถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ดำเนินการแล้ว สรุปดังนี้
๑. ไม่มี ข้อกฎหมายกำหนดให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีต้องลาออกจากตำแหน่ง หาก
เข้ารับการสรรหา
๒. ประกอบกับที่ผ่านมาในการสรรหาอธิการบดีในวาระที่ ๒ อธิการบดีในขณะนั้นก็เข้ารับ
การสรรหา โดยไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี
๓. ข้อมูลเพิ่มจาก การสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ผ่านมา พบว่า รักษาการแทนอธิการบดีในขณะนั้น ก็เข้ารับการสรรหาโดยไม่ได้ลาออกจากตำแหน่ง
รักษาการแทนอธิการบดีก่อน
ในการนี้ ที่ประชุมสภาสถาบันได้พิจารณาร่วมกันแล้วให้ข้อสรุปว่า รักษาการแทนอธิการบดี
สามารถลงสมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี ได้ โดยไม่จำเป็ นต้องลาออกจากตำแหน่ ง โดยมีเงื่อนไขว่า
ขณะดำรงตำแหน่งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่า งเป็นกลาง ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ ในการสรรหาและ
ประโยชน์ ส่ วนตนอื่น ๆ ไม่ ยุ่ งเกี่ ย วกั บ กระบวนการสรรหาใด ๆ เว้นแต่ ในฐานะผู้ส มัครเท่านั้น รวมทั้ ง
หากในวาระประชุมสภาสถาบันมีว าระที่เกี่ย วข้องกั บ การสรรหาอธิก ารบดี รัก ษาการแทนอธิก ารบดี
ต้องไม่อยู่ในที่ประชุม
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญรักษาการแทนอธิการบดีเข้ามาในห้องประชุมเพื่อรับฟังข้อสรุปและ
ชี้แจงเงื่อนไขตามความเห็นของที่ป ระชุม จากนั้นได้เชิญ รักษาการแทนอธิการบดีออกจากห้องประชุม
อีก ครั้ง เพื่ อพิ จารณาในประเด็ นที่ ๒ ขออนุมั ติ ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่ งของรัก ษาการแทน
อธิการบดี
ในการนี้ ที่ป ระชุมสภาสถาบัน ได้พิจารณาเหตุผล กระบวนการและเอกสารประกอบ
ดังกล่าวแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างต่อเนื่ อง จึงมีความเห็นร่วมกั นในการอนุมัติ
ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของรักษาการแทนอธิการบดี ตามทีเ่ สนอ
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่ งของรั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ ไปอีกจำนวน ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑
มิถุนายน - ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ

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

