
บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  ส ำนักบริหำรงำนวิจัย  ฝ่ำยวิเครำะห์และเผยแพร่ผลงำนวิจัย โทร.80238  โทรสำร 80236 
ที่                       วันที่    
เรื่อง  ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์กำรอบรมเชิงบรรยำย เรื่อง "กำรเขียนบทควำมคุณภำพเพ่ือตีพิมพ์ใน
วำรสำรนำนำชำติ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์" รูปแบบออนไลน์ 
 

 

เรียน  คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์พร้อม  QR Code ส ำหรับลงทะเบียน 
 
 ด้วยส ำนักบริหำรวิจัย จะจัดให้มีกำรอบรมเชิงบรรยำย เรื่อง "กำรเขียนบทควำมคุณภำพเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 
9.30-11.30 น. ในช่องทำงออนไลน์ ผ่ำนระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจำกศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.อมรำ 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษำของวำรสำรนำนำชำติ MANUSYA, Journal of Humanities และ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิทยำวัฒน์ พิทยำภรณ์ บรรณำธิกำรหลัก วำรสำรนำนำชำติ MANUSYA, Journal of 
Humanities เป็นวิทยำกรในกำรอบรมครั้งนี้  
 

 ส ำนักบริหำรวิจัยจึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์เพ่ือประชำสัมพันธ์งำนดังกล่ำวให้แก่คณำจำรย์และ
นักวิจัยในสังกัดของท่ำน ผู้สนใจสำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ แบบไม่มีค่ำใช้จ่ำย สนใจ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนได้ที่ https://bit.ly/2M5YwXi หรือผ่ำนทำง QR Code ดังที่ปรำกฏบนโปสเตอร์
ประชำสัมพันธ์ ทั้งนี้  ลิงค์ส ำหรับเข้ำร่วมอบรมผ่ำนระบบ Zoom จะน ำส่งให้แก่ผู้สมัครตำมอีเมลที่แจ้ง
ลงทะเบียนไว้ ก่อนกำรอบรม 2 วัน สนใจสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม กรุณำติดต่อ นำงสำวภัทรียำ ทองฉิม 
ส ำนักบริหำรวิจัย โทรศัพท์ 0-2218-0238 หรือ email Pattareeya.T@chula.ac.th 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

       (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์) 
                    ผู้ช่วยอธิกำรบดี  

 
 
ผู้ประสำนงำน นำงสำวภัทรียำ ทองฉิม 
  ฝ่ำยวิเครำะห์และเผยแพร่ผลงำนวิจัย ส ำนักบริหำรวิจัย 
  เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0238 
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