มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี
------------------------------

ขอเสนอที่ ป ระชุ ม สภาสถาบั น เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์
ดร.คมสั น มาลี สี ให้ด ำรงตำแหน่ งเป็น ผู้รักษาการแทนอธิก ารบดี สถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สืบเนื่องจากระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑ ที่ประชุมสภาสถาบันได้มีมติอนุมัติ (ร่าง)
ข้อตกลงการบริหารงานของอธิการบดี สจล. (ร่าง) แผนบริหารสถาบันฯ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙)
และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้ วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจ และการ
มอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็น
ผู้รักษาการแทน ถ้ ามีรองอธิ การบดีหลายคน ให้รองอธิก ารบดีซึ่งอธิการบดีม อบหมายเป็นผู้รัก ษา
การแทน ถ้าอธิการบดีมไิ ด้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีที่มอี าวุโสสุงสุดเป็นผู้รักษาการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรค
หนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกสภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๒ แห่ง
พระราชบัญ ญั ติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้รักษา
การแทน
ประกอบกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๒๐ วรรคสาม
กำหนดว่า “ทั้งนี้ หากการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว ควรให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
เป็ น ผู้ รั ก ษาการแทนในตำแหน่ งอธิ ก ารบดี และจะต้ อ งเป็ น การรั ก ษาการในตำแหน่ งเพื่ อ รอการ
โปรดเกล้าฯ เท่านั้น ในกรณี ที่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการสรรหาและคุณ สมบัติของ
ผูท้ ี่ได้รับการสรรหาควรพิจารณาเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่ได้ยืน่ เข้ามาก่อนที่การสรรหาจะเสร็จสิน้ ”
จึงขอเสนอที่ป ระชุมสภาสถาบัน เพื่อ โปรดพิ จารณาอนุมั ติแต่ งตั้ง รองศาสตราจารย์
ดร.คมสั น มาลีสี ให้ด ำรงตำแหน่งเป็นผู้รัก ษาการแทนอธิก ารบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุ ณ ทหารลาดกระบั ง ตั้งแต่วั น ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จนกว่าจะมี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-๒ในการนี้ ที่ ป ระชุ ม สภาสถาบั น ได้ พิ จารณ าเหตุ ผ ล กระบ วนการ กฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและเอกสารประกอบดั งกล่ าวแล้ ว เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของสถาบั น มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
จึงมีค วามเห็ น ร่ว มกั น ในการอนุ มัติ แต่ งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ให้ ดำรงตำแหน่ ง
เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามทีเ่ สนอ
โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รับ ทราบมติสภาสถาบันในการอนุมัติ
แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ส ถาบั น ฯ ทั้ ง นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสั น มาลี สี
ได้นำเสนอทีมผู้บริหารระดับรองอธิการบดี จำนวน ๑๓ รายต่อที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม ๑. อนุ มั ติ แต่ งตั้ ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสั น มาลี สี ให้ ดำรงตำแหน่ งเป็ น
ผู้ รั กษาการแทนอธิ การบดี สถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหาร
ลาดกระบั ง ตั้ งแต่ วั นที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จนกว่ าจะมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ งอธิการบดี สถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามที่เสนอ
๒. รับทราบรายชื่อผู้บริหารระดับรองอธิการบดี จำนวน ๑๓ ราย ตามที่เสนอ
และมอบให้รักษาการแทนอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี)
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ลงชื่อ ...................................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและต่างประเทศ
เลขานุการสภาสถาบัน

