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สวนราชการ   สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0 3426 1068

บันทึกขอความ  

วันที่   10 พฤษภาคม 2561

สาํนกังานอธกิารบดี

เลขรบั 5730
วนัที� 18 พ.ค. 61
เวลา 16:47 น.

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

เลขรบั สสว.(ใน) 774
วนัที� 17 พ.ค. 61
เวลา 13:41 น.

ท่ี วจก. 644/2561  

เร่ือง ขออนุมัติโครงการ การสรางสรรครายการโทรทัศน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. เรื่องเดิม

ตามที่สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับอนุมัติงบยุทธศาสตรกลาง 61
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รหัสกิจกรรม 203101017521 โครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อจัดทํา โค
รงการการสรางสรรครายการโทรทัศน  จํานวนเงิน 36,420 บาท ตามไตรมาส 3 นั้น

2. ขอเท็จจริงและระเบียบท่ีเกี่ยวของ

  สาขาวิชานิเทศศาสตร  กําหนดจัดโครงการ การสรางสรรครายการโทรทัศน ในวันที่ 22 - 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอง 634 - 635 ใหกับนักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร  (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) หมูเรียน 59/51 จํานวน 40 คน หมูเรียน 58/47 จํานวน
10 คน  รวม จํานวน 50 คน (1 กลุม)

3. ประเด็นพิจารณา 

  เพ่ือใหการจัดโครงการการสรางสรรครายการโทรทัศน ในวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 
08.30 - 17.00 น. ณ หอง 634 - 635 คณะวิทยาการจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชา
นิเทศศาสตร จึงขอความอนุเคราะห ดังนี้

  3.1 ขออนุมัตโิครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสรางสรรครายการโทรทัศน" 
  3.2 ขออนุญาตเบิกคาใชจายจากรหัสกิจกรรม 203101017521 โครงการ การสรางสรรค
รายการโทรทัศน  จํานวนเงิน 28,800 บาท เปนคาตอบแทนวิทยากร
  3.3 ขอความอนุเคราะหลงนามในหนังสือเชิญวิทยากร นายกลกิจ อิงคโรจนฤทธ์ิ และนาย
โสภณ แกวผลึก 
  3.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร)

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร
10 พ.ค. 61 เวลา  16:31:35  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQBGA-DEANQ-A3ADI-ANABB
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เรียน  อธิการบดีฯ
           เพ่ือโปรดพิจารณา

 

 
 

 

(อาจารยแพรวพรรณ ตรีชั้น)

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
 15 พ.ค. 61  เวลา 16:33:28Non-PKI Server Sign

Signature Code : OAA3A-DYARg-A0AEM-ANQBD

เรียน  อธิการบดีฯ
           เพ่ือโปรดพิจารณา

 

 
 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 15 พ.ค. 61  เวลา 16:35:58Non-PKI Server Sign

Signature Code : RQA3A-DIAMA-A4ADY-AMwA3

เรียน อธิการบดี
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสรรครายการโทรทัศน ซึ่งผานการกลั่น

กรองจากคณะอนุกรรมการฯ แลว โดยใหใชงบประมาณรหัสกิจกรรม 203101017521 จํานวนเงิน 28,800

บาท (สองหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) ซึ่งกองนโยบายและแผน ไดโอนงบประมาณใหสาขาวิชาแลว

 
 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี)

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 21 พ.ค. 61  เวลา 18:33:41Non-PKI Server Sign

Signature Code : NgA0A-DkAOQ-AyADc-ARAAz

เรียน  อธิการบดีฯ
           เพ่ือโปรดพิจารณา

 หากเห็นชอบ เห็นควรอนุมัติโครงการฯ และลงนามหนังสือ และคําสั่งท่ีแนบ

 

 

 
 

 

(นางวงษเดือน กวยสกุล)

หัวหนางานบริหารทั่วไป
 22 พ.ค. 61  เวลา 11:27:36Non-PKI Server Sign

Signature Code : RAA4A-DAANg-BGADU-ARAA4

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ และลงนามหนังสือ/คําสั่งท่ีแนบ
 

 
 

 

(นางพรทิพา ดวงพิบูลย)
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รักษาการผูอํานวยการกองกลาง
 22 พ.ค. 61  เวลา 11:31:34Non-PKI Server Sign

Signature Code : MAA3A-DgAOA-BEADY-AMgBE

เรียน  อธิการบดี 
   เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติโครงการและลงนามคําสั่งท่ีเกี่ยวของ

 
 

 

(นางศิริพร โรจนพิทักษกุล)

รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
 22 พ.ค. 61  เวลา 12:31:41Non-PKI Server Sign

Signature Code : MwAzA-DkANg-A4ADY-AQwAz

อนุมัติ/ดําเนินการตามระเบียบฯ

 
 

 

(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 22 พ.ค. 61  เวลา 22:50:18Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQA3A-DEANA-BDADY-ANQA5

 


