สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

3
4

คณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุม
ทางวิชาการ ครั้งที่ 44
กองการเจาหนาที่

5

หัวหนาสํานักงานอธิการบดี

เรื่อง
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยการใชหองประชุม หองปฏิบัติการ หองพัก อุปกรณ
และการใชบริการการวิเคราะหตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัด มก. พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิยกเลิกประกาศฯ ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยขอกําหนดอัตราคาจอดรถ
ของอาคารที่จอดรถบริเวณประตูงามวงศวาน 1 ขึ้นใหม
- กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ไดสรุปผลการดําเนินการอาคารที่จอดรถบริเวณ
ประตูงามวงศวาน 1 ในชวงเวลา 41 วัน และเพื่อใหการจัดเก็บคาบริการเปนไปอยาง
เหมาะสม จึงขอกําหนดอัตราคาจอดรถใหมดังนี้
1.ประเภทรายชั่วโมง ใหจัดเก็บในอัตรา 10 บาท/คัน/3 ชั่วโมง สําหรับ 3 ชั่วโมงถัดไป
ใหจัดเก็บในอัตรา 10 บาท หากเศษของชัว่ โมง ไมเกิน 3 ชั่วโมง ใหคิดเปน 3 ชั่วโมง
2.ประเภทรายวัน ใหจัดเก็บในอัตรา 100 บาท/วัน (1 วัน เทากับ 24 ชั่วโมง) หากมีเศษของ
ชั่วโมง ใหจัดเก็บตามอัตราในขอ 1.
3.ประเภทรายเดือน ใหจัดเก็บในอัตรา 600 บาท/เดือน
ขออนุมตั ิหลักการคาใชจายการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 ของฝายวิชาการเพิ่มเติม เปน
จํานวนเงิน 200,000 บาท เนือ่ งจากมีการเสนอผลงานมากถึง 691 เรื่อง
การปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวเงินรายได ในอัตรารอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ สวนราชการจะตองมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอทีจ่ ะปรับได

รายงานความกาวหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ...............

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
อนุมัติ และขอใหผูรับผิดชอบนําขอสังเกตจากทีป่ ระชุมฯ
ไปประกอบการพิจารณาดังนี้
1.ควรมีการเปดทดลองใหจอดรถฟรี เพื่อสรางความพึงพอใจและ
เปนการประชาสัมพันธ
2.การกําหนดคาจอดรถ ประเภทรายชั่วโมง จากเดิมกําหนดไว
3 ชั่วโมง ควรเปลีย่ นเปน 4 ชั่วโมง เพื่อใหสอดคลองกับชั่วโมง
การเรียนของนิสิต
3.ขอความในการกําหนดอัตราคาจอดรถ ประเภทรายวัน ควรเขียน
ใหชัดเจนวา หมายถึงการจอดคางคืน
อนุมัติ โดยขอใหใชจายอยางประหยัดและสามารถตรวจสอบได
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1.มอบผูอ ํานวยการกองการเจาหนาที่ ตรวจสอบขอมูลแนวคิดและ
วิธีปฏิบัติของสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ แลวนําเขาพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป
2.ขอใหคณะ สํานัก สถาบัน พิจารณาบัญชีพึงรับพึงจายและ
ศักยภาพของหนวยงาน และผลกระทบในการที่จะปรับอัตราคาจาง
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา ทั้งนี้
หากหนวยงานใดมีขอเสนอแนะหรือขอสังเกตใหสงมาภายในวันที่

ลําดับ
5
(ตอ)
6

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

หัวหนาสํานักงานอธิการบดี

7
8

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร

9

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

10

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

11

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยกําหนดเปดสอนในปการศึกษา 2549
ขออนุมตั ิเปลี่ยนรหัสวิชาของหมวดวิชาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
♦ ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา ขออนุมัติเปดรายวิชา
502573 เทคโนโลยีทางการสืบพันธุในสัตว 2(2-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2548
(ครั้งที่ 6) รวม 397 คน
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับสํานัก สถาบัน
และหนวยงานสนับสนุน ประจําป 2548 ดังนี้
1. สํานักประกันคุณภาพ ระหวางวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
2. สํานักสงเสริมและฝกอบรม ระหวางวันที่ 10 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยจําปาสัก
- รองฯ ฝายวิเทศสัมพันธ ไดเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยจําปาสัก วันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2548 เพือ่ เขารวมหารือในขอตกลงตามแผนการดําเนินงานความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยจําปาสัก ตามกรอบ
แผนงาน 5 ป พ.ศ. 2548 – 2553 โครงการนํารองในโครงการจัดตั้ง ศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภาคลุมแมน้ําโขง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยมอบ หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
และผูอ ํานวยการสํานักงานกฎหมาย รวบรวมนําเสนออธิการบดี
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ตอไป
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ ทราบ
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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