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เรือง

ขอเรีย นเชิญ ส่งบทความเพื่อ พิจ ารณา ตีพ ิม พ์แ ละเผยแพร่ในวารสารมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วไลยอลงกรณ์ ใน1พระบรมราชูปถัมภ์

เรียน

คฌบตีท ุก คณะ/วิท ยาลัย

ด้ว ยคณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ด ำเนิน การจัด ทำ “วารสารมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์
ใบพระบรมราชูป ถัม ภ์” (Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn) เพื่อ เป็น
สื่อกลางในการร่วมเผยแพร่ผลงานบทความวิจัย และบทความวิฃ าการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีก ทั้ง เพื่อ ส่ง เสรีม ความร่ว มมือ ในการแลกเปลี่ย นความคิด เห็น ความรู้แ ละผลงาบทางด้า นมนุษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ ง รวมถึง ประสบการณ์ใ นการวิจ ัย ระหว่างสถาบัน และองค์ก ร
โดยมีก ำหนดการออกเผยแพร่ป ีล ะ ๒ ฉบับ (ราย ๖ เดือ น) กำหนดระหว่า งเดือ นมกราคม - มิถ ุน ายน
และกำหนดระหว่างเดือ นกรกฎาคม - ธันวาคม
ในการนี้ คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ท ่า นประซาสัม พัน ธ์
และขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดของท่าน ร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่
ในวารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (เดือ นกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) ทั้ง นี้ผ ู้ท ี่ส นใจสามารถศึก ษารายละเอีย ด
เพื่มเติมผ่านผ่านเว็บไซต์ www.huso.vru.ac.th ผู้ประสานงาน นายกฤตนับท์ ในจิต โทร ๐๖ ๔๙๕๘ ๔๙๕๑
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจ ารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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(ผู้'ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิคิ,กดึ๋ กัลยาณมิต ร)
คณบดีคณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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นบบเสนอส่งบทความเพีอ่ พิจารณาดีพมิ พ์
วารสารมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรฌ์ ใบพระบรมราชุปถัมภ์
คณะมบุพยศาสตร์และสังศมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขถัฎวไลยอลงกรณ์ ใบพระบรมราชุปถัมภ์
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