
ที่  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 324 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 มาเพ่ือประชาสัมพันธ
หนังสือในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานของทาน จํานวน 5 เร่ือง ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 0411.4/4471 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เร่ือง
ขอสงรายงานสถานการณโรคติดตอนําโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงตอการระบาด ป พ.ศ.2564 

2. หนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดวนที่สุด ที่ ศธ 5104.2/4152 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
เร่ือง ผลการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจําป 2563 มาแจงเพื่อทราบ 

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.2/ว 598 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เร่ือง แกไขแบบ
รายงานผลการดําเนินกงานโครงการจัดทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สําหรับหนวยงานของรัฐเจาของโคงการ มา
แจงเพื่อทราบ 

4. หนังสือสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว 0003/ว 5510 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เร่ือง ขอ
แจงสถานที่ทําการแหงใหม จากเดิม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 เปน 111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2206 
6699 (เบอรชั่วคราว) ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 เปนตนไป เบอรโทรศัพทถาวรจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

5. หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0036/ว 0111 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เร่ือง ขอความ
อนุเคราะหประชาสัมพันธรับบทความวิชาการและบทความวิจัย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   มกราคม  2564 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
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เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรมอบงานฝ่ายสื่อสารฯ
ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวผ่าน E-mail@rmutsv.
ac.th ของบุคลากรทุกท่าน และประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์คณะฯ ต่อไป
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คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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