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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชกัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๙  1 2 5 7  / ๒ ๕ ๖ ๒

เรื่อง อบุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ณ ประเทศมาเลเซีย

ด้วย ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา มีความประสงค์เดินทางไปราชการ ณ
ร6โ; ?อ๐เใอ แ ๐161 &บอ๒ ปนกกเวนโ6 ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ 
๒!6โกล!1๐กลI (ะ(วก!อโอกออ ๐ก อ๐|ากเวน!อโ รอเอก(ะอ, อเ.ออ!ก่อล!. ลกอเ อกฐ!กออก่กฐ (เป^ปป 2019) 
แหว ่างว ันท ี่ ๒๘ เมษายน -  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน (ตามบันทึกข้อความ คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย์ ศธ ๐๕๖๔.๐๘/ ๑๒๐๓ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เร่ือง ขออนุญาตไปราชการ)

อาศ ัยอำนาจตาม มาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราซภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
คำสั่งสำน ักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ๒๕๖/ ๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง 
มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
บัญชีแนบท้าย ลำดับที่ ๒ เรื่อง การเดินทางไปราชการ แ ล ะที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ ข้อ ๑๓ ของระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศได้

ทั้งนี้ ไปโดยไม่นับวันลาและการไปราชการครั้งนี้เบิกค่าใช้จ่ายจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรา'ชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษ'า



/
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ!.จ้าพระยา
. * 1 1 0 0  / ๒ ๕ ๖ ๒

เรื่อง อบุญาตให้บุคลากรเดินหางไปราชการต่างประเทศ
๓ ประเทศญี่ปุน

*

ด้วยนายจิตตวิสุทธ้ี วิมุตติปัญญา มีความประสงค์เดินทางไปราชการ ณ น-พลเ0กาล!2บ, .เอเวลก
ประเทศญ่ีซ่เน เพ่ีอเผยแพร1ผลงาบวิจัย ในการประชุม เกซอกาลซอกลเ. อวกเอโอกออ อก เก!งกาาลซอก ลกอ! ผบอลซอก
7 ออเาก๐๒57 (101:7 2019), ค 0๐ ๓ [วอกอเอX ลกอเ รอ๐[วบร ระหว่างวันท่ี ๒๘ มีนาคม -  ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
รวม ๕ วัน (ตามบันทึกข้อความ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท ั่วไป คณะครุศาสตร์ ศธ 0๕๖๔.๐๖/ ๕0๔ 
วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เร่ือง ฃออบุญาตไปต่างประเทศ)

อาลัยอำนาจตาม มาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราซภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ๒๕๖/ ๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง 
มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
บัญชีแนบท้าย ลำดับที่ ๒ เรื่อง การเดินทางไปราชการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ ข้อ ๑๓ ของระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอบุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
และที่แกั!ขเพิ่มเติม จึงอบุนัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศได้

ทั่งนี้ ไปโดยไม่นับวับลาและการไปราชการครั้งนี้เบิกค่าใช้จ่ายจากงบ บกศ. สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัส ๒๑๑๐๑-๖๒-๐๔๐๐๒-๐๖-๐๑ และกองทุนสนับสบุนการวิจัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินดา เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราขกัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา



คำส ั่งมห าว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ ้าน สมเด ็จ เจ ้าพระยา
ท่ี 3745/๒๕๖๑

เรื่อง อน ุญาตให ้บ ุคลากรเด ินทางไปราชการต ่างประเทศ 
ณ สาธารณรัฐจ ีน (ไต้หวัน)

ด้วย นางสาวนฤวรรณ ภ ัทรพงศ์ด ิลก ม ีความประสงศ์เด ินทางไปราชการ ณ ผลซอกลI 
Iล!!วอ! บก!V©โ5117 ๐  ̂ "โ&อเากอ1๐57 เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพ ื่อเผยแพร่ผลงานว ิจ ัยด ้วยวาจา 
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2018 2กป เก16โกลซอกลI บอก!6 โอกออ อก รอกรอโร, เฬล1อโ!ล1ร 
ลกอเ เฬลกนเลอ!นกํโา5 (เบรเฬเฬ 2018)” ระหว่างวันที่ ๑๘ -  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวม ๕ วับ (ตามบันทึกข้อความ 
สาขาวิชาเคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศธ ๐๕๖๔.๐๘/ ๔๑๘๑ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง 
ขออนุญาตไปราชการเพ ื่อเผยแพร่ผลงาบวิจัยด้วยวาจาใบงาบประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)

อาศ ัยอำนาจตามข ้อ ๑๓, ข้อ ๑๔ แห ่งระเบ ียบว่าด ้วยการลาของข ้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มาตรา ๓๑(๒) ม าต รา ๗๐ แห ่งพระราชบ ัญ ญ ัต ิมห าว ิทยาล ัยราชภ ัฏ  พ .ศ .๒๕๔๗ และคำส ั่งสำน ักงาน 
คณ ะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา ท่ี ๔๒๘/ ๒๕๔๗ ส่ัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจให ้ 
อธ ิการบดีมหาวิทยาล ัยราซภัฏปฏ ิบ ัต ิราชการแทบเลขาธ ิการคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา อนุบัติการเดินทาง 
ไปราชการต ่างประเทศของข ้าราชการ และล ูกจ ้างท ุกตำแหน ่งในส ังก ัดมหาวิทยาล ัยราชภ ัฏแต,ละแห่งตาม 
ระเบ ียบสำน ักนายกร ัฐมนตร ีว ่าด ้วยการอน ุม ัต ิให ้เด ินทางไปราชการ และการจ ัดประช ุมของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ นั้น ม ห าว ิท ยาล ัยราช ภ ัฏ บ ้าน ส ม เด ็จ เจ ้าพ ระยาพ ิจารณ าแ ล ้ว  อน ุญ าตให ้บ ุคลากรเด ินทาง 
ไปต่างประเทศได้

ทั้งนี้ ไปโดยไม่นับวันลาและการไปราชการครั้งนี้เบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนสนับสบุนการวิจัย 

ส่ัง ณ วันที่ 5 ๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

0 ^  ( & / '

(ผ ู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปฏิบ ัต ิราชการแทบเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา



คำส ั่งมห าว ิท ยาล ัยราชภ ัฏบ ้าน สมเด ็จ เจ ้าพ ระยา 
ที 1 . 3  3  / ๒ ๕ ๖ ๒

เรื่อง อบ ุญาตให ้บ ุคลากรเด ินทางไปราชการต ่างประเทศ
ณ ประเทศญี่ป ุน

ด้วย ผ ู้ช ่วยศาส ตราจารย ์ ดร.สุดถนอม ต ัน เจร ิญ  ม ีความประสงค์เด ินทางไปราชการ ณ 
เมือง ห๐ผ0เป 0 ประเทศญี่ป ุน เพ ื่อเผยแพร่ผลงานวิจ ัย ในการประชุมวิชาการ “ เก!:6 กาล!;!๐กลI ร^กาเว๐รเนกก 
0 ก 50๐ 315 ๐ 6 0 0 6 5 ล ก ป ๓ ลกล36๓ อก!:(1555/ฬ2019) ระหว่างวันที่ ๒ ๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ รวม ๕ วัน 
(ตามบันทึกข้อความ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศธ ๐๕๖๔:๐๙/๖  วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ)

อ าศ ัยอ ำน าจต าม  มาตรา ๓๑(๒) แห ่งพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิม ห าว ิท ยาล ัยราซ ภ ัฎ  พ .ศ .๒๕๔๗ 
คำส ั่งส ำน ักงาน คณ ะกรรมการการอ ุดม ศ ึกษ า ที่ ๒๕๖/ ๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันที่ ๒๑ ก ัน ยายน  ๒๕๖๐ เร ื่อง 
มอบอำนาจให ้อธ ิการบดีสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาของรัฐปฏ ิบ ัต ิราชการแทนเลขาธ ิการคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา 
บัญชีแนบท้าย ลำดับที่ ๒ เรื่อง การเดินทางไปราชการ และที่แก้ไขเพ ิ่มเติม ประกอบกับ ข้อ ๑๓ ชองระเบ ียบ 
สำน ักนายกร ัฐมนตรีว ่าด ้วยการอน ุม ัต ิให ้เด ินทางไปราชการและการจ ัดประช ุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอนุมัต ิให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศได้

ทั้งนี้ ไปโดยไม่นับวันลาและการไปราชการครั้งนี้เบิกค่าใช้จ่ายจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

สั่ง ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
อธ ิการบดีมหาวิทยาล ัยราซภัฏบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา 

ปฏิบ ัต ิราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศ ึกษา


