
ที่  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 325 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 มาเพ่ือประชาสัมพันธ
หนังสือในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานของทาน จํานวน 5 เร่ือง ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0008/12298 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563
เร่ือง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจําป 2564 จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 
20-29 เมษายน 2564 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2564  ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 174 ซอย
งามวงศวาน 17 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   

2. หนังสือสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ สพร 2563/ว 3940 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เร่ือง
แจงรายละเอียดการเปดเผยขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ สพร. มาแจงเพื่อทราบ 

3. หนังสือสมาคมลูกจางสวนราชการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ สจส.กพฐ ว39/2563 ลงวันที่ 
14 ธันวาคม 2563 เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามขอมูลของลูกจางประจําสวนราชการ 

4. หนังสือสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ที่ ส 225/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เร่ือง ขอ
ความรวมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเขารวมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เร่ือง “หองสมุดปจจุบันและบรรณารักษใน
อนาคต” และประชุมใหญสามัญประจําป พุทธศักราช 2563 

5. หนังสือกรมกิจการและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0505/ว 2139 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
เร่ือง ประชาสัมพันธการรับสมัครผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.) 

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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