มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน รองเลขานุการสภาสถาบัน และ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
-----------------------------รองศาสตราจารย์ ดร.คมสั น มาลี สี รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ขอเสนอที่ ป ระชุ ม
สภาสถาบั น เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ งตั้ ง เลขานุ ก ารสภาสถาบั น รองเลขานุ ก ารสภาสถาบั น
และผูช้ ่วยเลขานุการสภาสถาบัน ตามลำดับดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภาสถาบัน เป็นเลขานุการสภาสถาบัน
๒. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิ ณ รั ต น์ ผู้ รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ เป็นรองเลขานุการสภาสถาบัน
๓. นางสาววรวรรณ สุ วรรณกู ฏ ผู้ รั ก ษาการแทนผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานนิ ติ ก าร
สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
ทั้งนี้ ให้มผี ลตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามคำสั่ งสภาสถาบั น ที่ ๐๑๒/๒๕๖๕ ลงวั น ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ แ ต่ งตั้ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสั น มาลี สี ให้ ด ำรงตำแหน่ ง เป็ นผู้ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ตั้ งแต่ วั น ที่
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
ในการนี้ เพื่ อให้ การดำเนินงานของสภาสถาบั นเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
จึ งเห็ น ควรเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ แต่ งตั้ งเลขานุ ก ารสภาสถาบั น รองเลขานุ ก ารสภาสถาบั น และ
ผูช้ ่วยเลขานุการสภาสถาบัน ตามรายชื่อทีร่ กั ษาการแทนอธิการบดีนำเสนอข้างต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑
มาต รา ๒ ๐ วรรค สี่ ที่ กำห นด ไว้ ว่ า “ให้ ส ภาส ถ าบั นแต่ ง ตั้ งรอ งอธิการบ ดี
คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบันโดยคำแนะนำของอธิการบดี และให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
มาตรา ๒๒ สภาสถาบันมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน อำนาจ
และหน้าทีเ่ ช่นว่านีใ้ ห้รวมถึง

-๒(๑๕) แต่ งตั้ งคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งเพื่ อ
กระทำการใด ๆ อั นอยู่ ในอำนาจและหน้าที่ ของสภาสถาบั น รวมทั้ งมอบอำนาจให้ ค ณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทำการแทนแล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ
ในการนี้ ที่ประชุมสภาสถาบัน ได้พิจารณาจากเอกสาร การนำเสนอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อให้การดำเนินการประชุมสภาสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่นและ
มีค วามต่อ เนื่ อ ง จึ งมี ค วามเห็ นร่ว มกั นในการอนุ มัติ แต่ งตั้ง เลขานุก ารสภาสถาบั น รองเลขานุ ก าร
สภาสถาบัน และผูช้ ่วยเลขานุการสภาสถาบัน ตามที่นำเสนอ
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ ผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน เป็นเลขานุการสภาสถาบัน ตามที่
นำเสนอ
๒. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ ผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ เป็นรองเลขานุการ
สภาสถาบัน ตามที่นำเสนอ
๓. อนุมัติแต่งตั้งนางสาววรวรรณ สุวรรณกูฏ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
ตามที่นำเสนอ
ทั้งนี้ ให้มผี ลตัง้ แต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ .................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน
เลขานุการสภาสถาบัน

