ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เรื่อง รับบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่
ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔”
-------------------------------ด้ว ย กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม กํ า หนดจั ด ประชุ ม วิ ช าการทางวั ฒ นธรรมระดั บ ชาติ “วิ จั ย
วัฒนธรรม ครั้งที่ ๔” ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการประจําปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทาง
วัฒนธรรมของนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั่วไป และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนําเสนอผลงานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางสู่สาธารณชนโดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ได้กําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ในหัวข้อ “พลังทางวัฒนธรรมในกระแสสังคมอาเซียน”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ส นใจทั่วไปส่ง
บทความวิจัยทางวัฒนธรรม ไปที่ กลุ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นา สถาบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษากรมส่ง เสริม วัฒ นธรรม
เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ และจะต้องแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ
MS Word/PDF มาที่ research.docp@gmail.com โดยเริ่มดําเนินการเปิดรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรม
(Call for Papers) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามประกาศและ
หลักเกณฑ์การส่งผลงานตามที่แนบมาพร้อมนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายชาย นครชัย)
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกาศรับบทความวิจยั ทางวัฒนธรรม(Call for Papers)
ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔”
หัวข้อ “พลังทางวัฒนธรรมในกระแสสังคมอาเซียน”
----------------------------------๑. รูปแบบบทความวิจัยทางวัฒนธรรม
บทความวิจัยทางวัฒนธรรมต้องจัดทําเป็นภาษาไทย โดยใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK
ขนาด ๑๖ พอยต์พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรสีดํา พิมพ์ในกระดาษขาวขนาดมาตรฐาน A4 ไม่มีเส้นบรรทัด
เว้นขอบบน/ซ้าย ๑.๕ นิ้ว และขอบล่าง/ขวา ๑ นิ้ว บทความวิจัยมีความยาว ๑๐-๑๕ หน้า กระดาษA4 รวม
เอกสารอ้างอิง
๒. องค์ประกอบของบทความวิจัยทางวัฒนธรรม
๒.๑ ชื่อเรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒.๒ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเต็ม นามสกุลเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหน่งทางวิชาการ
(ถ้ามี) วุฒิการศึกษาสูงสุด หน่วยงานที่ทํา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล
๒.๓ บทคัดย่อ ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ภาษาไทยขึ้นก่อน ความยาว
รวมกันทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน ๑ หน้า กระดาษA4
๒.๔ คําสําคัญ มีคําสําคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๓-๕ คํา
๒.๕ บทนํา
เกริ่นนําในประเด็นที่นําเสนอ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4
๒.๖ วัตถุประสงค์การวิจัย เขียนวัตถุประสงค์ทุกข้อหรือที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ เนื้อหาบทความวิจัย ประกอบด้วย ผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะเพื่อการ
นําไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
๒.๘ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ความยาวไม่เกิน ๕-๑๐ บรรทัด
๒.๙ เอกสารอ้างอิง
ที่มีการค้นคว้าและอ้างถึงในเนื้อหา โดยจัดเรียงลําดับตามตัวอักษร
ในพจนานุกรม โดยให้เอกสารภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ
๓. ระยะเวลาเปิดรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรม
ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
โดยส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมที่จะเข้ารับการคัดเลือกจํานวน ๑ ชุด พร้อมแผ่น CD ไปที่
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๐๘-๑๓๑๐
โทรสาร ๐๒-๖๔๕-๓๐๕๙
อีเมลresearch.docp@gmail.com

-๒๔. การคัดเลือกบทความวิจัยทางวัฒนธรรม
การคัดเลือกบทความวิจัยทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โดยจะดําเนินการคัดเลือกบทความวิจัยทางวัฒนธรรมที่จะมานําเสนอในการประชุมวิชาการ
ทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔” ใน ๒ รูปแบบ คือ ๑) การนําเสนอผลงานในห้องประชุมสัมมนา
และ ๒) การนําเสนอป้ายนิทรรศการ โดยเจ้าของผลงานจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พร้อมทั้งการเผยแพร่บทความในหนังสือเอกสารประกอบการประชุม
สําหรับผู้เสนอบทความวิจัยทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานในรูปแบบ
ป้ายนิทรรศการ จะต้องเตรียมรูปภาพประกอบการวิจัย ๓-๕ ภาพ ความละเอียดของภาพต้องไม่ต่ํากว่า
๓๐๐ dpi. เพื่อนําไปประกอบการจัดทําป้ายนิทรรศการในบริเวณงานประชุม
ทั้ ง นี้ กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมจะไม่ ส่ ง ผลงานที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานคืนให้ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
เหมาะสมกับหัวข้อผลงานวิชาการเป็นวิทยากรผู้แสดงความคิดเห็นในการนําเสนอด้วย
๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยทางวัฒนธรรม
๕.๑ ความครบถ้วนและคุณภาพของผลงานและบทคัดย่อ
๕.๒ ความสําคัญของข้อมูลใหม่ ประเด็นใหม่ หรือการตีความใหม่ที่ไม่เคยนําเสนอที่ใดมาก่อน
๕.๓ ผลงานที่นําเสนอในการประชุม ต้องดําเนินการมาในช่วงเวลาไม่นานเกินกว่า ๓ ปี
๕.๔ ส่งตรงเวลาที่กําหนด
๖. ประกาศผลการคัดเลือก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะแจ้งผลการคัดเลือก พร้อมหนังสือเชิญไปยังผู้เสนอบทความวิจัย
ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.culture.go.th ในช่วง
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศตาม
ระเบียบราชการสําหรับผู้เสนอบทความวิจัยทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคัดเลือก
-----------------------------------

