(กรณีการนาเสนอผลงานวิชาการด้วยปากเปล่า)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ………............................................โทร. …………………………………………………………………………
ที่ .......................................................................
วันที่ ...................................................................
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้แก่นักศึกษากรณีนาเสนอผลงานวิชาการ
เรียน อธิการบดี
ด้วย......(คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขา).........................ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม.......... จานวน
.... คน (นาเสนอผลงานวิชาการด้วยปากเปล่า ......................... (ระบุรายละเอียด)................................ จานวน
...... ผลงาน เมื่อ/ระหว่าง วันที่.................(ว/ด/ป).........................ณ ..................................จังหวัด.......................
ซึ่งการนาเสนอผลงาน ได้เสร็จสิ้นลง จึงขอรายงานผลงานของนักศึกษา ดังนี้
ลาดับ
เจ้าของผลงาน
ชื่อผลงาน
ค่าลงทะเบียน
(ระบุคานาหน้า)
การเข้าร่วมนาเสนอผลงาน (บาท)

โดยผลงานดั ง กล่ า วอยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ ต ามประกาศคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย
เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ........................
ในการนี้ เ พื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลงาน และเป็ น ผู้ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่
มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนการ................................ ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒ นานั กศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการจ่ายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกันนี้ได้แนบ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(……………………………………………..)
คณบดี

คาอธิบายเพิ่มเติม
สาเนาเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน กรณีการประกวด/แข่งขัน
1. รายละเอียด โครงการกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ที่สามารถแสดงถึงระดับการแข่งขัน
2. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขัน
3. เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปราชการเพื่อนาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
4. หลักฐานแสดงผลการตัดสิน
5. ใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
6. ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัล
7. บัตรประจาตัวนักศึกษา
สาเนาเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน กรณีนาเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย ด้วยปากเปล่า
1. รายละเอียดโครงการ/การจัดงาน
2. หนังสือตอบรับบทความ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน
3. เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปราชการเพื่อนาเสนอผลงาน
4. บทคัดย่อ
5. ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)
6. บัตรประจาตัวนักศึกษา

(กรณีได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน/อื่น ๆ)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ………............................................โทร. …………………………………………………………………………
ที่ .......................................................................
วันที่ ...................................................................
เรื่อง ขอรายงานผลงานของนักศึกษา และขอความอนุเคราะห์อนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้แก่นักศึกษา
เรียน อธิการบดี
ด้วย......(คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขา).........................ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม.......... จานวน
.... คน (ประกวด/แข่งขัน/ อื่น ๆ ......................... (ระบุรายละเอียด)................................ จานวน...... ผลงาน
เมื่อ/ระหว่าง วันที่.................(ว/ด/ป).........................ณ ..................................จังหวัด....................... ซึ่งการ
นาเสนอผลงาน/การจัดการประกวด/แข่งขัน ได้เสร็จสิ้นลง จึงขอรายงานผลงานของนักศึกษา ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อ (ระบุคานาหน้า)
ระดับการแข่งขัน
ผลการประกวด/แข่งขัน

โดยผลงานดั ง กล่ า วอยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ ต ามประกาศคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย
เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ........................
ในการนี้ เ พื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลงาน และเป็ น ผู้ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่
มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนการ................................ ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒ นานั กศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิ นกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกันนี้ได้แนบ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(……………………………………………..)
คณบดี

คาอธิบายเพิ่มเติม
สาเนาเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน กรณีการประกวด/แข่งขัน
1. รายละเอียด โครงการกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ที่สามารถแสดงถึงระดับการแข่งขัน
2. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขัน
3. เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปราชการเพื่อนาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
4. หลักฐานแสดงผลการตัดสิน
5. ใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
6. ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัล
7. บัตรประจาตัวนักศึกษา
สาเนาเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน กรณีนาเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย ด้วยปากเปล่า
1. รายละเอียดโครงการ/การจัดงาน
2. หนังสือตอบรับบทความ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน
3. เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปราชการเพื่อนาเสนอผลงาน
4. บทคัดย่อ
5. ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)
6. บัตรประจาตัวนักศึกษา

