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เรื่อง ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประขุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาซาติครั้งที่ ๑๙
ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลสรีธัญญากำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับ 
นานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๓ เร่ือง “Mental Health in the  COVID-19 Pandem ic” ระหว่างวันท่ี 
๖ -  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและ 
นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวช้อง ได้รับองค์ 
ความรู้ส ุขภาพจิตท ี่ท ันสมัย ม ีการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ป ระส บ การณ ์การดำเน ิน งาน และเผยแพ ร ่ 
องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมป้องกันบำบัดรักษาและฟันฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต รวมถึงสร้างและขยาย 
เครือข่ายการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การพัฒนางานสุขภาพจิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นรายละเอียดตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมสุขภาพจิต จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านดังนี้
๑. เช้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference Live Streaming Facebook และYouTube 

และส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิขาการฯ โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ขอให้ลงทะเบียน 
เช้าร่วมประชุมที่เว็บไซต์ h ttp ://a im hc.dm h.go .th  ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. ร ่วมส ่งผลงานวิชาการ เข่น การศ ึกษาว ิจ ัย การพ ัฒนาโครงการ/ก ิจกรรม ที่ประสบ 
ความสำเร็จ หรือการประเมินผลโครงการ และกรณีศ ึกษา พร้อมส่งบทคัดย่อของผลงานวิชาการเพ ื่อร่วม 
นำเสนอหรือประกวดผลงานในการประชุมวิชาการๆ ครั้งนี้ ขอให้ดำเนินการดังนี้ 

๒.๑ ศึกษาดำแนะนำในการส่งผลงานวิชาการ
๒.๒ แจ้งความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการ ตามแบบฟอร์มแสดงความจำนงนำเสนอ 

ผลงานวิชาการ โดยเรื่องที่เสนอมีความสอดคล้องกับมิติงานสุขภาพจิตใดก็ได้ คือส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน/ 
แก้ไขป้ญหาสุขภาพจิต บำบัดรักษาทางจิตเวช และฟันฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต ทั้งนี้หากเรื่องที่เสนอมีความ 
สอดคล้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการจะได้รับการพิจารณาเปีนพิเศษ

๒.๓ ส่งแบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการ พร้อมผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นไฟล์ .doc, .docxไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :d m h m eeting2020@ gm ail.com  ภายในวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือตอบรับการนำเสนอผลงาน และเชิญเช้าร่วมประชุมฯ 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่: นางรสสุคนธ์ ขมช่ืน โทรศัพท์เคล่ือนที่ ๐๘๙ ๖๐๐ ๘๓๘๒, ๐๘๑ ๔๑๒ ๕๕๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๘ ๙๙๕๔ และนางสาวกานต์พิซา อินเทียน 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 h ttp ://a im hc.dm h.go .th  รวมทั้งประซาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มสังคม Online ต่าง  ๆ ของเครือข่าย 
การดำเนินงาน

๔. ติดตามข่าวสารการจัดประซุมวิซาการ ฯ ได้ที่เว็บไซต์ h ttp ://a im 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

(บายจุมภฎ พรมสิดา)
รองอธิบดีกรมสุขภาพอิต 
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เอกสารการประชุมวิซาการสุขภาพจิตนานาชาติ ตรังท่ี ©๙ ประจำปี ๒๕๖๓

https://drive.google.com/drive/folders/lL019tX9IL5 น 
5mi_Gwls9XLXlv7x5RfA?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/lL019tX9IL5

