
 

 

ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 450 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 จํานวน 4 เร่ือง ดังนี้ 

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ ที่ นร 0209/789 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เร่ือง การนําคูมือเพื่อ
การศึกษาและการฝกอบรมดานวารสารศาสตร เร่ือง “การเสนอขาว ขาวลวง และขอมูลบิดเบือน” ในรูปแบบ E-Book ใช
ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 

2. หนังสือสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที่ สผ 0008/3495 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 
เร่ือง ขอความรวมมือประชาสัมพันธการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย  

3. หนังสือการทาเรือแหงประเทศไทย ที่ กทท 1204/0868 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เร่ือง นําสง
รายงานประจําปเผยแพรผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาใชประโยชนในหนวยงานตามที่เห็นสมควร
ตอไป 

4. หนังสือบริษัท ซีสโก ซีสเต็มส(ประเทศไทย) จํากัด ที่ Cisco/149/2020 ลงวันที่ 26 มีนาคม 
2563 เร่ือง บริษัท มีความยินดีสนับสนุนเคร่ืองมือสรางแพลตฟอรม Meeting and Learning Online (Cisco WebEx) 
ที่มีคุณสมบัติสําหรับใชในการประชุมออนไลน สําหรับนักศึกษาและอาจารยเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางและลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึนได 

สําหรับรายละเอียดสามารถ Download file ไดจาก http://general.rmutsv.ac.th หัวขอขาว

ประชาสัมพันธ  

 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    เมษายน  2563 

 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี     

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100  

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๒๔๑

๒๑



Nf

i, at ow^.^/t 6EO

ri livrura-rJ/an1fuqrufr nurluft rinuavrirnlu,zanrt-tiyrtrr{aquru

!aoiohjdru rvtouzuOr
'a_.\

ilr u drrinr rurJ a"on:vul?n n1:qnuflnur iuarnrarri i{auavu{nn:rr roa'.,dtu1il1i.!f,0
. J -:01u'l1r d t50n olu

, - - rd w.i : J . .a J
o.utjnaon5uu5vlfldlrluE vl U: oboc</sJds< an.)Uvl fllo Llu'lfUl bAbn t:on nllulelrotrron1:flflul

uaunrnnou::Jdlu11m1:fl1ani lia.r "nr:raumirr rirrarl rmudoXaiaru'ou' lu;rJuru E-Bookldlunr:riuu

nltaa&0$nltiun'ufinu1
J -)b.xunaaalUn{1uta1'l6n15Ar1 ll !511115 Tt 1tA ooodlstdc<d alluvl bs, !!1RU bdbcn

e , J - - .j - cwJ
t5A.! i0n?r!:luu0!:vt1riur.{uiin15U5vn?nvion::!Lfl0nrIy{0!u'rLl5v!1!U 1,91U o:luavtountnrrglu [nvl

wrnn,u.partiament,go.th/innovation raioaouounriulrurauuiliLJry!16Ulq auavfion::uanlirtvt!rru!:

drrintl:vtrallvr,-rrri Iu: o bb<< bdod-srb fiBo o bbdd bdlob
r .r ,J - J

m.14u.!60n1:vl1l5a!! nl:3lvrFllvru nUU c)bododbd at?!fi t5d lJ1l1ftu lodbcr tloi llail.lut']u

il:vcirtlaruuri(an'r:o"lrtrr.tT utwUivulru bdbb rCafror:urldrj:vlwriluvrirulruqudrriuauer:rdo'lrl
c c y.:

fltnr0o1?lJ tlranLt)n415 LtrYi vwvw.port coth
."- J. <.nirdauifn ialfi fiarfird (tl:vrvrrlvru) il*ido fi cisco/odMeotoo aliufi bb iuln! bdbm

d -v d C a
riar rBUvr l'nrruEufiauiuarlurnio.:ioai1.rtt ao oiu Meeting and Leaming onLine (Csco webrx) fiiRrualth

dta:-ddtunr:!:vq!aoulaf ii11ri'ufnf;nuruavarorrrildsraf,nra's.!nr:16!fllnuavanm'rN[duvdororfiarduH
.i - rvJ

AolJfruJtt{lrollnx ntulluvlit !:mrn:tiia-o lvn od borbd oC<(sJ l{io e-rnail : pjarusv-dGrisco.com

f,tri'r :ruavrd uqa'l!'rro do ,nload fite ld'orn roaoumuagqlLriulodrFlrirrinlllnolrnt::Jn1:
rntqFlf4 rnfr UttOUfvUTdUnUD : Vmo}nJSAle

J.
!itTUU!'rtlro Ltho 5'rJtFJtri.tlrlJlU.t

nn

alun0t1]tun'r5

nE!n1!01u?un1:

Iytl. o bb6ro dlbdd
Ir:dr: o bsrdai ddbd-bb

-(i

rJ a'o nl sYt:?

9o

4

n81

,.:

q

r'*

กก 552 / 16 เม.ย. 2563 / 10.59 น.

เรียน  อธิการบดี
           สนง.ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ
แจ้งเวียนหนังสือจำนวน  4 เรื่อง
           เพื่อโปรดพิจารณามอบกองกลาง
แจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบและถือปฏิบัติ
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