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

ขอเสนอที่ ป ระชุ ม สภาสถาบั น เพื่ อ โปรดทราบการออกประกาศสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย
๑. ประกาศสถาบั น เรื่อ ง การจ่ ายเงินเป็ น ค่ าสอนพิ เศษ ค่ าสอนเกิ น ภาระงาน และ
จำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยรักษาการแทนอธิการบดี ได้ลงนาม
ในประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงิน เป็นค่าสมนาคุณผู้ป่วยจำลอง และค่าสมนาคุณ
กรรมการคุมสอบ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยรักษาการแทนอธิการบดี ได้ลงนามในประกาศ
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. ประกาศสถาบั น เรื่อ ง อั ต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยรักษาการแทนอธิการบดี ได้ลงนามในประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. ประกาศสถาบั น เรื่อ ง อั ต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยรักษาการแทนอธิการบดี ได้ลงนามในประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประกาศสถาบั น เรื่ อ ง การจ่ายเงินเป็ นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงาน
และจำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
การออกประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงาน
และจำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ มี เหตุ ผลความจำเป็ น เพื่ อ ให้การ
จ่ ายเงิ นเป็ นค่ าสอนพิ เศษ ค่ าสอนเกิ นภาระงานสอน และจำนวนภาระงานสอน ในหลั ก สู ตรระดั บ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และที่ป ระชุมคณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยการเวียนบันทึกข้อความ ที่ อว
๗๐๐๑.๐๔ /e ๐๑๓๙ ลงวั นที่ ๖ มิ ถุ นายน ๒๕๖๕ ได้ พิ จารณาและมี ม ติเห็ นชอบประกาศสถาบั น
ดังกล่าว ตามที่เสนอ

-๒๒. ประกาศสถาบั น เรื่ อ ง การจ่ า ยเงิ น เป็ น ค่ า สมนาคุ ณ ผู้ ป่ ว ยจำลอง และ
ค่าสมนาคุณกรรมการคุมสอบ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕
การออกประกาศสถาบั น เรื่อ ง การจ่ายเงิน เป็ น ค่ าสมนาคุณ ผู้ ป่ วยจำลอง และ
ค่าสมนาคุณกรรมการคุมสอบ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้การจ่าย
ค่ าสมนาคุ ณ การจัด การเรีย นการสอนในหลัก สูตรแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลัก สูตรนานาชาติ ) ของ
คณะแพทยศาสตร์ และการจั ด สอบวั ดความรู้ เพื่ อ ประเมิ นทั ก ษะทางคลินิ ก ในสถานการณ์ จำลอง
(OSCE) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากที่ป ระชุมคณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ และที่ป ระชุม คณะกรรมการผู้บ ริหารสถาบัน ครั้งที่
๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันดังกล่าว
ตามที่เสนอ
๓. ประกาศสถาบั น เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ ๔๖) พ.ศ.
๒๕๖๕
การออกประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับ ที่ ๔๖) พ.ศ.
๒๕๖๕ มี เหตุ ผ ลความจำเป็ น เพื่ อให้ ก ารเก็ บ ค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาของคณะศิ ล ปศาสตร์ และ
คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากที่ป ระชุมคณะกรรมการการเงินและสิ นทรัพย์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และที่ประชุม คณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่
๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันดังกล่าว
ตามที่เสนอ
๔. ประกาศสถาบั น เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ ๔๗) พ.ศ.
๒๕๖๕
การออกประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ.
๒๕๖๕ มีเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากที่ป ระชุมคณะกรรมการการเงิน และสินทรัพย์
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และที่ประชุม คณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่

-๓๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันดังกล่าว
ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

