
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน      ศูนย์บริหารกลาง  ส านักงานมหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    โทรศัพท์  0 2218 3290 
ที่    อว 64/           วันที่        ธันวาคม  2564 โทรสาร  0 2218 0197 
เร่ือง    ขออนุมัติจัดโครงการการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจ าปี 2565 และขออนุมัติให้ 
 บุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ได้ตามระเบียบของทางราชการ 

เรียน  อธิการบดี 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และ
ประยุกต์ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ณ อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตรศึกษา และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ นักวิจัย ศิษย์เก่าของภาควิชาฯ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลที่สนใจ
จากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นเวทีทางวิชาการให้นักคณิตศาสตร์
จากทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัย พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ของศิษย์เก่า
ของภาควิชาฯ ให้ทันสมัย พัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์                          
คณิตศาสตรศึกษา และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานการศึกษาภายในประเทศ ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมา จึงขออนุมัติดังนี้ 
 1.  โครงการการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 17  
มิถุนายน 2565 ณ อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2.  ให้บุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่าง ๆ จ านวน 200 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักวิจัย 
นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ ศิษย์เก่าของภาควิชาฯ บุคคลทั่วไปจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนใจ                 
งานด้านคณิตศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ                  
ได้ตามระเบียบของทางราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2218 8454 

 ทั้งนี้  โดยปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ค าสั่ งทบวงมหาวิทยาลัย 99/ 2535 ลงวันที่ 23 
มิถุนายน พ.ศ. 2535 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 9/ 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา) 
 รองอธิการบดี 
 อนุมัติ 
 
 
 (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์) 
 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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