
บันทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน  ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย กองกลำง งำนประชุม โทร.๓๐36-3037 
ที่ อว 69.2.1.2/ว 06         วันที ่  16  มกรำคม  ๒๕66 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
 

เรียน  คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
 

ตำมที่ ได้ก ำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้ งที่  2/2566                                        
ในวันพุธที่ 25 มกรำคม 2566 เวลำ 09.00 น. ในการนี้ อธิการบดีขอเชิญประชุมคณะกรรมการ                                            
บริหารมหา วิทยาลัย  ครั้ งที่  2/2566 ใน วันพุ ธที่  25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น .                                                                 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ 
Microsoft Teams ส ำหรับระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียดได้ในระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกรำคม 2566                                               
และหากมีการมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งและจัดส่งหนังสือสั่งการเข้าร่วมประชุมแทนมายัง                                                      
งานประชุม กองกลาง เพ่ือเพ่ิมสิทธิ์ในการเข้าร่วมใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ต่อไป 

 

อนึ่ง หำกหน่วยงำนใดประสงค์ที่จะขอบรรจุวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยในครั้งนี้ เพ่ือให้กำรประชุมและกำรพิจำรณำวำระเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ขอได้โปรด                                                       
ส่งให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ด ำเนินกำรภำยในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกรำคม 2566 หำกพ้นก ำหนดนี้แล้ว ฝ่ำยเลขำฯ                          
จะน ำเข้ำบรรจุวำระในกำรประชุมครั้งต่อไป 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ และขอเชิญเข้ำประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย 
จะขอบคุณยิ่ง 
 

 
   
 
 

                         (นำงพัชรี ค ำรินทร์)  
                        ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 

                      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่งหนังสือราชการถึง 
 

1. อธิกำรบดี       ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
2. รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พำวิน มะโนชัย)  ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
3. รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี)  ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
4. รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิน โอภำสพัฒนกิจ)  ที่ อว 69.2.1.2/ว ...................... 
5. รองอธิกำรบดี  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)  ที่ อว 69.2.1.2/ว ...................... 
6. รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) ที่ อว 69.2.1.2/ว ...................... 
7. คณบดีคณะผลิตกรรมกำรเกษตร    ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
8. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์     ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
9. คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร   ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
10. คณบดีคณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว    ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
11. คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ     ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
12. คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์     ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
13 คณบดีคณะศิลปศำสตร์     ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
14. คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรประมงฯ    ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
15. คณบดีคณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร    ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
16. คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ฯ    ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
17. คณบดีคณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี    ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
18. คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติ     ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
19. คณบดีวิทยำลัยบริหำรศำสตร์     ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
20. คณบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ฯ    ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
21. คณบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้-ชุมพร    ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
22. คณบดีวิทยำลัยพลังงำนทดแทน    ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
23. คณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์     ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
24. คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์     ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
25. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชำกำรกำรเกษตร  ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
26. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
27. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร   ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
28. ประธำนสภำพนักงำน     ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
29. ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง     ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
30. หัวหน้ำงำนประชุม      ที่ อว 69.2.1.2/ว .......................... 
 

 

 

 


