
 

 

 

ที่ ทปอ.๖๖/ว๐๑๔๕ 

     ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวิชาการของสถานทูตออสเตรเลีย "ASEAN - Australia TNE 
Workshop in Bangkok" ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 

เรียน  อธิการบดี 

อ้างถึง หนังสือที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 ตามหนังสือที่อ ้างถึง ด้วยสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุน สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย  
โดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาออสเตรเลีย กำหนดจัดงาน ASEAN-Australia TNE Workshop Bangkok  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทย ได้เรียนรู้ รูปแบบของการพัฒนาความร่วมมือด้านหลักสูตร  
และวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาออสเตรเลียและกรณีศึกษาจากประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน รวมทั้งในงานนี้เปิดโอกาส
ให้มหาวิทยาลัยไทยได้พบปะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่น่าสนใจกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย 
ที่เดินทางมาร่วมงาน รวมทั้งหมด ๒๑ สถาบัน ความทราบแล้วนั้น 

ในการนี ้ ทปอ.ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวิชาการของสถานทูตออสเตรเลีย "ASEAN - 
Australia TNE Workshop in Bangkok" ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๖-๑๐๗ ชั้น ๑ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  ผู้สนใจ
ลงทะเบียนเข้างาน ภายในวันจันทร์ที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ https://shorturl.asia/fy1kj  ติดต่อสอบถามได้ที่ 
คุณภัทรินทร์ วิโรจน์ชูฉัตร ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา มือถือ ๐๘๗ ๐๓๔ ๔๙๙๔ อีเมล Pattarin@austrade.gov.au   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวิชาการดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร) 

รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

 

สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
โทรศัพท ์๐-๒๑๒๖-๕๑๑๑ กด ๓  
E-mail : contacts@cupt.net  
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Australian Government AUSTRALIA 

Australian Trade and Investment Commission 

Australian Embassy, Bangkok 
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Australian Trade and Investment Commission 
Australian Embassy 
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T. +66 2 696 4835 
M. +66 8 70344994 

181 Soi ArunMcKinnon, Wireless Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330 W. www austrade gov.au 

แจงเวียนหมาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.


















