
ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม ท่ี อว 0221.1/ว 127 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 จํานวน 
5 เรื่อง ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0403(กร 3)/ว 4934 ลงวันท่ี 18
พฤษภาคม 2563 เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง การบริหารจัดการหนากากอนามัยสําหรับการปองกัน 
ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

2. หนังสือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคนและทุนดานการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสรางนวัตกรรม ท่ี อว 6202/271 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 
ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาและคัดเลือกผูอํานวยการ
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคนและทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการ
สรางนวัตกรรม (บพค.)  

3. หนังสือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี ดวนท่ีสุด ท่ี อว
6204/289 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเขารับการสรรหาและคัดเลือกผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.)   

4. หนังสือสถาบันพระบรมราชชนก ท่ี สธ 1105/3608 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

5. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ี สม 0008/ว 1243 ลงวันท่ี
5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธเชิญชวนสงบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    มิถุนายน  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 
โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 
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