65034
11/1/2565
17.37

บันทึกข้อความ

85
10-01-2565
10.41

ส่วนราชการ สำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๑-๗๑44 โทรสำร 0-7431-7144
ที่ อว 0655.36/ ๗
วันที่ 7 มกรำคม ๒๕65
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ร่วมส่งผลงำนวิชำกำรเข้ำร่วมนำเสนองำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ
และนำนำชำติ เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
เรียน หัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
ตำมหนังสือมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ที่ อว 0637/5960 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2564
เรื่อง ขอเชิญส่งผลงำนวิชำกำรเข้ำร่วมนำเสนอในงำนประชุมวิช ำกำรระดับชำติ และนำนำชำติ เครือข่ำย
ศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 โดยกำหนดจัดกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร 2
รูปแบบ ได้แก่ บทควำมวิชำกำร และงำนสร้ำงสรรค์ ในระหว่ำงวันที่ 19 – 20 มีนำคม 2565 ณ โรงแรม
ฮิลตันภูเก็ต อคำเดียรีสอร์ทแอนด์สปำ นั้น
ในกำรนี้ ส ำนั ก กำรจั ด กำรนวั ต กรรมและถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี จึ ง ขอควำมอนุ เ ครำะห์
ประชำสัมพันธ์งำนดังกล่ำวมำยังหน่วยงำนของท่ำน เพื่อประชำสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป ซึ่งสำมำรถร่วมสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกรำคม 2565 ดังเอกสำรแนบ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

(รองศำสตรำจำรย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
ผู้อำนวยกำรสำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เรี ยน คณบดี
เพื่อโปรดพิจารณา
สํานักการจัดการนวัตกรรมฯ ประชาสัมพันธ์การส่ งผลงานวิชาการ
เข้าร่ วมนําเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เครื อข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565
เห็นควรมอบงานประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ
10 ม.ค. 65
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วันที่ 4 มกราคม 2565
11.06 น.
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มรภ.ภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการด้าน
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ศิลปวัฒนธรรม โปรดมอบ สนท.
ประชาสัมพันธ์ต่อไป
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More detoils

More inlormolion : Olfice ol Arts ond Culture
Phuket Ruiobhot U niversity
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