ขอเชิญส่งบทความ
การประชุมนานาชาติ สมาคมอิโคโมสไทย ประจาปี 2559
“Conservation of the Built Environment: ASEAN Perspective”
“การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง: อาเซียนทรรศนะ”
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2559
เพื่ อ ให้ เกิ ดความสอดคล้ อ งกั บ การเริ่มต้น ประชาคมอาเซี ยนในปี พุ ทธศักราช 2558 เป็น ต้นไป
สมาคมอิโคโมสไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการ
มรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันศิลป
สถาปั ต ยกรรมไทยเฉลิ ม พระเกี ย รติ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จึง ได้ ร่ว มมื อ กั น จั ด การประชุ ม นานาชาติ
“การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง: อาเซียนทรรศนะ” ขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พุทธศักราช 2559
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
การประชุ ม นานาชาติ ในครั้งนี้ มี จุ ด ประสงค์ ห ลั ก คื อ การส ารวจข้ อ มู ล ในภาพรวมของงานด้ า น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้างในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ และผู้ที่สนใจนาเสนอบทความ
ในการประชุมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:หัวข้อในการประชุม
การประชุมในครั้งนี้ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้างใน 2 หัวข้อหลักอันได้แก่
1. การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
2. การอนุรักษ์ชุมชน/เมืองประวัติศาสตร์
โดยมีประเด็นต่างๆซึ่งอาจเป็นหัวข้อในการเขียนบทความดังนี้:1. ประวัติศาสตร์
2. การจัดองค์กร
3. เทคนิคการอนุรักษ์
4. กฏหมาย
5. บูรณาการของการอนุรักษ์และการพัฒนา
6. มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะสินทรัพย์เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
7. การปรับปรุงมรดกทางวัฒนธรรมรูปแบบของสิ่งแวดล้อมสรรสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมสมัย
8. การใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง
9. การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง
10. การปฏิสังขรณ์
11. อื่นๆ ฯลฯ
ภาษาในการประชุม ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
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กาหนดเวลาการส่งบทความและการลงทะเบียน
วันที่
การส่งบทความและการลงทะเบียน
7 มกราคม 2559
ประกาศรับบทคัดย่อ
31 มีนาคม 2559
ปิดรับบทคัดย่อ
30 เมษายน 2559
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
30 มิถุนายน 2559
ปิดรับร่างบทความฉบับสมบูรณ์
31 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลการพิจารณาร่างบทความฉบับสมบูรณ์และให้ผู้เขียนแก้ไข
31 สิงหาคม 2559
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว
1 - 30 กันยายน 2559
ลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ
1 - 30 กันยายน 2559
ลงทะเบียนทัศนศึกษาอยุธยา
15 - 17 ธันวาคม 2559
การประชุมนานาชาติ

การลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป
5,000 บาท
สมาชิก ICOMOS/ICOMOS Thailand
4,000 บาท
นักศึกษา
1,300 บาท
สมาชิก ICOMOS/ICOMOS Thailand
1,000 บาท
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนการประชุม รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน แต่ไม่รวมทัศนศึกษาอยุธยา
ค่าลงทะเบียนทัศนศึกษาอยุธยา
ค่าลงทะเบียน
1,600 บาท/คน
การจ่ายเงินค่าลงทะเบียน
ชื่อบัญชี
“ICOMOS THAI CONFERENCE 2016”
เลขที่บัญชี
224-6-01460-7
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
สาขา
224 ท่าพระจันทร์
Swift Code
THBKTHBK
ที่ตั้ง
ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
หมายเหตุ การจ่ายเงินค่าลงทะเบียนให้โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ไม่รับเช็คส่วนบุคคล
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การนาส่งรายละเอียดการโอนเงิน
ให้ถ่ายภาพ Slip โอนเงินของธนาคาร แล้วส่งภาพถ่ายของ Slip โอนเงินไปที่
Official Email: icomos.ahmt.2016@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Official Email: icomos.ahmt.2016@gmail.com
Links
ICOMOS_AHMT International Conference 2016
Official Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1466331857006736/
Official Website:
http://www.arch.su.ac.th/icomos_ahmt_2016
Registration online:
http://goo.gl/forms/oQX6CEqZ37
Official Email:
icomos.ahmt.2016@gmail.com

Official Facebook Event

Official Website

Registration online

หมายเหตุ การเชื่อมต่อข้อมูลอย่างเป็นทางการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ 2559 เป็นต้นไป
รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ (ภาษาไทย)
1. Font ใช้อักษร Browallia New ขนาด 14 point แบบ Single Space
2. จานวนคาไม่เกิน 250 คา
3. ชื่อบทความ
4. ชื่อผู้เขียน
5. ข้อมูลสถานที่ทางาน/หรือ สถานที่ติดต่อ
6. Email address
7. คาสาคัญ
การส่งบทคัดย่อ
ส่งบทคัดย่อไปที่ Official Email address ต่อไปนี้ :icomos.ahmt.2016@gmail.com
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