
ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว42 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1 . หนังสือสํานักงานเลขาธิการสภาผู แทนราษฎร ที่ สผ 0008/2642 ลงวันที่ 4
มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความรวมมือประชาสัมพันธการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแวนฟา ประจําป 
2563  ประเภทเรื ่อ งสั ้นและบทกว ีเ พื ่อส ง เ สร ิมความ เปนประชาธ ิป ไตย และขอความร ว มม ือ
ประชาสัมพันธการประกวดฯ ผานชองทางตาง ๆ ตลอดจนดําเนินการติดแบนเนอรบนเว็บไซตรางวัลพาน
แวนฟา เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของหนวยงานโดยเปดรับผลงานเขาประกวดฯ ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 30 
เมษายน 2563  

2. หนังสือกระทรวงการตางประเทศ ที่ กต 0503/543 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรื่อง ขอความรวมมือประชาสัมพันธเก่ียวกับรางวัล BTEC Awards 2020 

3. หนังสือสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม ที่ TQM 004/63
ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรื ่อง ขอเรียนเชิญสงบทความเพื่อนําเสนอในงาน Thailand Quality 
Conference & The 21 Symposium on TQM Best Practices in Thailand ป 2563   

4. หนังสือสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องคการมหาชน) ที่ อว
5302/ว 2611 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเขาชม Space Inspirium แหลงเรียนรูดาน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

สํ า ห รั บ ร า ยละ เ อี ย ดส าม า ร ถ  Download file ไ ด จ า ก  http://general.rmutsv.ac.th 
หัวขอขาวประชาสัมพันธ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    มีนาคม  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๑๖๗

๑๘

904
19 มี.ค. 2563

16.15

     ฝบ


20/03/2563

เรียน คณบดี
          เพื่อโปรดพิจารณา มอบ ปชส.ดำเนินการ


                    21 มี.ค. 63

ทราบ/มอบตามเสนอ

23/3/63
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กก 393 /17 มี.ค.2563 / 15.51 น.

เรียน ผอ.กองกลาง
   ด้วยสนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน4เรื่อ
  เพื่อโปรดทราบเห็นควรมอบกองกลางแจ้งเวียนหน่วยในสังกัดทราบ


   17มี.ค.2563



















































