
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ       ส ำนักงำนอธิกำรดี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
                           โทร  ๐-๗๔๓๑-๗๑๐๐  ต่อ  ๑๑๑๐       โทรสำร  ๐-๗๔๓๑-๗๑๓๓ 
ที ่      อว ๐๖๕๕/                         วันที่            มีนำคม ๒๕๖4 

เรื่อง   ขอเชิญแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฏกระทรวงข้อมูลกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... 

เรียน    คณบดี/ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย  

  ตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม     
ที่ อว 0206.5/ว31 ลงวันที่ 15 มีนำคม 2564 เรื่อง ขอเชิญแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฏกระทรวง
ข้อมูลกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... โดยกองระบบและบริหำรข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง      
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก ำหนดให้มีกำรประชุมเพ่ือแสดงควำมคิดเห็น/ประชำพิจำรณ์
ร่ำงกฏกระทรวงข้อมูลอุดมศึกษำ พ.ศ. .... ในวันที่  25 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อำคำรอุดมศึกษำ 1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยำ กรุงเทพฯ หรือผ่ำนทำงแอปพลิเคชั่น Zoom และประชำสัมพันธ์ เชิญชวน
ร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม https://www.mhesi.go.th  นั้น 

  มหำวิทยำลัย แจ้งคณะ/วิทยำลัย เพ่ือพิจำรณำและขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์     
ให้บุคลำกรในสังกัดท่ำนร่วมรับฟังและแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฏกระทรวงข้อมูลกำรอุดมศึกษำ              
ซ่ึงมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมรับฟังและแสดงควำมคิดเห็น ดังเอกสำรแนบ 

  จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำ 
 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุทธนำ  พงษ์พิริยะเดชะ) 

รองอธิกำรบดี ปฏิบัติรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  
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เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรมอบงานฝ่ายสื่อสารฯ
ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวผ่าน E-mail@rmutsv.
ac.th ของบุคลากรทุกท่าน และประชาสัมพันธ์ผ่าน
กลุ่ม Family ทราบต่อไป
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22 มี.ค. 64

คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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                     15.11 น.
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