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เรื่อง ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประขุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาซาติครั้งที่ ๑๙
ประจำปี ๒๕๖๓
เรียน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย กรมสุข ภาพจิต โดยโรงพยาบาลสรีธ ัญ ญากำหนดจัด ประชุม วิช าการสุข ภาพจิต ระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “Mental Health in the COVID-19 Pandemic” ระหว่างวันที่
๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและ
นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวช้อง ได้รับองค์
ความรู้ส ุข ภาพจิต ที่ท ัน สมัย มีก ารแลกเปลี่ย นแนวคิด ใหม่ๆ ประสบการณ ์ก ารดำเนิน งานและเผยแพร่
องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมป้องกันบำบัดรักษาและฟันฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต รวมถึงสร้างและขยาย
เครือ ข่ายการดำเนิน งาน อัน จะส่ง ผลให้ก ารพัฒ นางานสุข ภาพจิต มีค วามก้า วหน้า มากยิ่ง ขึ้น รายละเอีย ดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กรมสุขภาพจิต จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านดังนี้
๑. เช้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference Live Streaming Facebook และYouTube
และส่งผลงานวิช าการนำเสนอในการประชุม วิข าการฯ โดยไม่ต ้อ งเสีย ค่า ลงทะเบีย น ทั้งนี้ข อให้ลงทะเบียน
เช้าร่วมประชุมที่เว็บไซต์ http://aim hc.dm h.go.th ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. ร่ว มส่ง ผลงานวิช าการ เข่น การศึก ษาวิจ ัย การพัฒ นาโครงการ/กิจ กรรม ที่ป ระสบ
ความสำเร็จ หรือ การประเมิน ผลโครงการ และกรณีศ ึก ษา พร้อ มส่ง บทคัด ย่อ ของผลงานวิช าการเพื่อ ร่ว ม
นำเสนอหรือประกวดผลงานในการประชุมวิชาการๆ ครั้งนี้ ขอให้ดำเนินการดังนี้
๒.๑ ศึกษาดำแนะนำในการส่งผลงานวิชาการ
๒.๒ แจ้ง ความจำนงนำเสนอผลงานวิช าการ ตามแบบฟอร์ม แสดงความจำนงนำเสนอ
ผลงานวิช าการ โดยเรื่องที่เสนอมีความสอดคล้องกับมิติงานสุขภาพจิตใดก็ได้ คือส่งเสริมสุขภาพจิต ป้อ งกัน /
แก้ไขป้ญ หาสุขภาพจิต บำบัด รัก ษาทางจิต เวช และฟัน ฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต ทั้งนี้ห ากเรื่องที่เสนอมีค วาม
สอดคล้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการจะได้รับการพิจารณาเปีนพิเศษ
๒.๓ ส่งแบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการ พร้อมผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นไฟล์ .doc, .docxไปที่ไ ปรษณีย ์อ ิเล็ก ทรอนิก ส์ :dm hm eeting2020@ gm ail.com ภายในวัน ที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือตอบรับการนำเสนอผลงาน และเชิญ เช้าร่วมประชุมฯ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: นางรสสุคนธ์ ขมชื่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๙ ๖๐๐ ๘๓๘๒, ๐๘๑ ๔๑๒ ๕๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๘ ๙๙๕๔ และนางสาวกานต์พิซา อิน เทียน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖๓ ๖๖๕ ๑๔๔๑โทรศัพท์
๐ ๒๖๖๘ ๙๙๕๔ เป็นผู้ประสานงาน

๓.ประซาสัมพันธ์....
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rn. ประขาสัมพันธ์การประฃุมวิซาการสุขภาพจิตระดับนานาฃาติ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๓
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานของท่าน โดยสามารถดาวน์โหลด Banner ประซาสัมพันธ์งานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่เว็บไซต์ http://aim hc.dm h.go.th รวมทั้งประซาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มสังคม Online ต่าง ๆ ของเครือ ข่าย
การดำเนินงาน
๔. ติด ตามข่าวสารการจัด ประซุม วิซ าการ ฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://aim hc.dm h.go.th และ
สอบถามรายละเอยดของการประขุม ฯ เพิ่มเติมได้ดังนี้
๔.๑ การลงทะเบียน : นายอมรวิทย์ อมาตยคง โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๔ ๐๐๙ ๙๙๐๘
โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๔
๔.๒ การจัดประขุม ะ นางสาวรวิปรืยา ภูณรงค์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๐ ๖๐๖ ๓๖๓๘
นางสาวพิซญา บัวรุ่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖ ๗๘๗ ๑๕๓๑
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเปีนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
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เอกสารการประชุมวิซาการสุขภาพจิตนานาชาติ ตรังที่ ©๙ ประจำปี ๒๕๖๓
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