ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers)
เพื่อนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๘ ปี ๒๐๑๙
The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019—
Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019—SSIS)
ในหัวข้อ “The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World”
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ – วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
www.icada2019.nida.ac.th
๑. ที่มาและความสาคัญ
การประชุม วิช าการระดั บ นานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๘ ประจาปี ๒๕๖๒ ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น บ ริ ห า ร ศ า ส ต ร์ The Eighth International Conference on Advancement of Development
Administration 2019—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019—SSIS)
เปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts) และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Papers) ของบทความวิชาการ (Review Articles)
แ ล ะ บ ท ค ว าม วิ จั ย (Research Articles) ที่ มี เนื้ อ ห า ด้ าน สั งค ม ศ า ส ต ร์ ใน ป ระ เด็ น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
“The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World” เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา
บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมไปถึงผู้ซึ่งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทั้งในระดับ ชาติและ
ระดับนานาชาติ ได้มีเวทีในการนาเสนอผลงานทางวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน
“The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World” เป็ น เรื่ อ งที่ ได้ รั บ ความสนใจ
จากทุกภาคส่วนของสังคม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสาคัญ เนื่องจาก โลกในยุคปัจจุบันและ
อนาคตอยู่ ในสภาวะยุ่ งเหยิ ง มี ส ภาพการณ์ แบบพลิ กผั น ไม่คงที่ (the disruptive world) เกิดปรากฎการณ์ ที่
สลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น การนาเอาความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา (the multidisciplinary edge) เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ สถานการณ์ดังกล่าว ย่อมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
สังคม วัฒ นธรรม การเมืองการปกครอง การดาเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรมของโลกทั้งปัจจุบันและในอนาคตได้
กิจกรรมหลักของการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งนี้ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งจากภายใน
และภายนอกสถาบัน การจัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาตินี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ผลงานทางวิ ช าการแล้ ว ยั ง เป็ น เวที เ ผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
ชาวต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ให้ นั ก วิช าการ คณาจารย์ นิ สิ ต นั กศึ ก ษา และบุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจ ได้มี เวที ในการ
นาเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
๑

/๒.๓ เพื่อส่งเสริม...

๒.๒ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ดา้ นวิชาการและด้านการวิจัย
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
๓. หัวข้อประชุม
เปิ ด รั บ บทคั ด ย่ อ และบทความฉบั บ สมบู ร ณ์ ในทุ ก สาขาวิ ช าที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ “The
Multidisciplinary Edge in the Disruptive World” ในมุมมองสังคมศาสตร์และสหวิทยาการ โดยมีการแบ่งกลุ่ม
ของบทความ กลุ่มสาขาวิชา และกลุ่มของผู้ส่งผลงาน ดังนี้
๓.๑ กลุ่ ม บทความ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ The Multidisciplinary Edge in the Disruptive
World ในประเด็นดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ Multidisciplinary edge
๓.๑.๒ Disruption
๓.๒ กลุ่มสาขาวิชา แบ่งเป็น ๑๑ สาขาวิชา ดังนี้
๓.๒.๑ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒.๒ บริหารธุรกิจ
๓.๒.๓ นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
๓.๒.๔ พัฒนาการเศรษฐกิจ
๓.๒.๕ การจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๖ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓.๒.๗ ภาษาและการสื่อสาร
๓.๒.๘ กฎหมาย
๓.๒.๙ รัฐประศาสนศาสตร์
๓.๒.๑๐ พัฒนาสังคม
๓.๒.๑๑ การจัดการการท่องเที่ยว
๓.๓ กลุ่มผู้ส่งผลงาน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๓.๓.๑ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ
๓.๓.๒ นิสิต นักศึกษา
๓.๓.๓ นักวิชาการมือใหม่ (Debut)
ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ และนักศึกษาที่ยังไม่เคยส่งผลงานที่ใด
มาก่อน
๔. ประเภทบทความ
๔.๑ บทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัย (Abstracts of Review Articles/Research
Articles)
กรณี เจ้ าของผลงานประสงค์ ที่ จะเข้ าร่ วมน าเสนอผลงาน แต่ ไม่ ประสงค์ จะส่ งบทความ
ฉบับสมบูรณ์ สามารถส่งบทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาได้ เจ้าของบทคัดย่อที่ผ่าน
การกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน และ
นาเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาระดับนานาชาติ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึง การตีพิมพ์บทคัดย่อ
/ลงในเอกสารประกอบ…
๒

ลงในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Conference Document) เท่านั้น ไม่สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อ
ลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) ได้
๔.๒ บทความฉบั บ สมบู รณ์ ข องบทความวิ ช าการ/บทความวิ จั ย (Full Papers of Review
Articles/Research Articles)
กรณีเจ้าของผลงานประสงค์จะเข้าร่วมนาเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (The Proceedings) เจ้าของผลงานต้อง (๑) ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ตามวันที่ระบุใน
ข้อ ๖.๒ (๒) ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และ (๓) มีการนาเสนอผลงานในที่ประชุมตามวันและเวลาที่กาหนด
บทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัยและบทความฉบับสมบูรณ์ ของบทความ
วิชาการ/บทความวิจัยทุกฉบับ จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews)
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับคุณ ภาพและเป็นมาตรฐานตามหลักสากล โดยเจ้าของ
บทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับเชิญให้
เข้าร่วมงาน และนาเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาระดับนานาชาติ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลงาน
ฉบับ สมบูร ณ์ ของบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ผ่ านเกณฑ์ การพิ จารณาคัด เลือกจะได้รับ การตีพิ ม พ์ ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings)
เจ้ า ของผลงานต้ อ งระบุ กลุ่ ม สาขาวิ ช า (เช่ น กฎหมาย) และ ประเภทบทความ
(บทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ ) ตามที่กาหนดในหัวข้อที่ ๓ และ ๔ ในท้ายบทคัดย่อด้วย หากไม่ระบุ
การกาหนดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการพิจาณาของคณะกรรมการฯ
บทความที่มาจากงานวิจัยของนักวิชาการหรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จะได้รับ
การประเมินโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. นั้น หาก
ได้รั บการเผยแพร่ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุม (The Proceedings) จะได้ รับ ระดับ คุณ ภาพของผลงานที่
น้าหนัก ๐.๔๐ คะแนน ทั้งนี้ บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(The Proceedings) อาจได้รับ การพิจารณาคัดเลือก (ต้องผ่ านกระบวนการอ่านประเมิน อีกครั้ง) ลงตีพิมพ์ใน
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจะจัดส่ง
รายละเอียดให้เจ้าของบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเท่านั้น
๕. รูปแบบของบทความ
เนื้อหาของบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาที่ใช้ต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
จัดพิมพ์ ด้วยโปรแกรม MS Word โดยมีการกาหนดรูปแบบโดย APA (American Psychological Association)
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ งที่ ๖ (สื บ ค้ น ได้ จ ากเว็บ ไซต์ http://www.apa.org/) คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
พิจารณาบทความที่มีเนื้อหาไม่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ด้านภาษาอังกฤษ

/๖. กาหนดการส่ง..
๓

๖. กาหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก
๖.๑ บทคัดย่อบทความวิชาการ/บทความวิจัย (กรณีไม่ประสงค์จะส่งบทความฉบับสมบูรณ์)
(สาหรับการนาเสนอผลงานในที่ประชุมเท่านั้น)
กิจกรรม
วันที่
 เปิดรับบทคัดย่อ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
ถึงวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อ
วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม
ถึงวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 นาเสนอผลงาน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม
ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๖.๒ บทความฉบับสมบูรณ์บทความวิชาการ/บทความวิจัย (กรณีประสงค์ที่จะส่งบทความฉบับสมบูรณ์)
(สาหรับนาเสนอผลงานในที่ประชุมและตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม)
กิจกรรม
วันที่
 เปิดรับบทคัดย่อ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
ถึงศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อ
วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
 ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
(เฉพาะบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาแล้วเท่านั้น)
 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม
ถึงวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 นาเสนอผลงาน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม
ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
 การเผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ตุลาคม ๒๕๖๒ (หรือหลังจากนั้น)

/๗. การส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์...
๔

๗. การส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Abstract/Full Paper Submission)
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนาเสนอจะต้องจัดพิมพ์บทความ พร้อมทั้งระบุสาขาวิชา (ข้อ ๓.๒) และ
ประเภทของบทความ (ข้อ ๔) ให้ชัดเจน จากนั้นให้ส่งผลงานมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ <ICADA4papers@gmail.com> ภายในวันและเวลาที่กาหนด โดยจะต้องแนบไฟล์ข้อมูลผลงาน
ในรูปแบบ MS Word กาหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน ๑๕๐ คา และความยาวของบทความฉบับสมบูรณ์
ไม่เกิน ๔,๐๐๐ คา (ไม่รวมตาราง ดรรชนี และบรรณานุกรม) สามารถดูตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstracts of the
7th ICADA 2018) และบทความฉบั บ สมบู ร ณ์ (The Proceedings of the 6th ICADA 2017) ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
<www.ICADA2018.nida.ac.th>
๘. เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุม
เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนาเสนอผลงานและ/หรือผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานลง
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามที่ระบุในข้อ ๖.๑
และ ๖.๒ และนาเสนอผลงานด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษ
ก าหนดจั ด ท ารายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (The Proceedings) ในรู ป แบบหนั ง สื อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (E-book) พร้อ มเลขมาตรฐานสากลประจาหนังสื อ (International Standard Book Number
(ISBN)) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์งานประชุม หลังงานประชุมเสร็จสิ้น
๙. ข้อกาหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน
๙.๑ ผู้นาเสนอผลงานไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
๙.๒ ผู้เข้าร่วมงานในฐานะอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา บุคลากรสังกัดหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้แสดงบัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
บัตรนักศึกษา พร้อมทั้งระบุสังกัด/หน่วยงาน
๙.๓. ส าหรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ไม่ เข้าข่ ายดั งระบุ ในข้ อ ๙.๑ และ ๙.๒ ต้ อ งเสี ย ค่ าใช้ จ่ ายในการ
ลงทะเบียน รายละ ๕๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกาหนดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Website: <www.ICADA2019.nida.ac.th>
ติดต่อส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ หรือสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความที่
E-mail: <icada4papers@gmail.com>
ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปที่ E-mail: <nida_gcss@hotmail.com>

๕

หมายเหตุ
1. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ไม่สามารถทาการถอนบทความดังกล่าวจากกระบวนการอ่านประเมินบทความ
(reviewing process) ได้ หากเจ้ า ของบทความประสงค์ จ ะด าเนิ น การดั ง กล่ า ว อาจถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ์
ต่าง ๆ ได้
2. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ดาเนินการถอนบทความดังกล่าว ตามระบุในข้อ ๑. จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ใน
การส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมพิจารณาเป็นระยะเวลา 2 ปี
3. เจ้ า ของบทความฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ ให้ ล งตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
(The Proceedings) แล้ว ไม่สามารถทาการถอนบทความดังกล่าวได้ หากดาเนินการดังกล่าว จะถูกเพิก
ถอนสิทธิ์ในการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อเข้าร่วมพิจารณาเป็นระยะเวลา 2 ปี
4. ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบทคัดย่อ และ/หรือ บทความฉบับสมบูรณ์ ในการติดตามหรือสอบถาม
ข้อมูลด้วยตนเอง หากได้ดาเนินการส่งชิ้นงานดังกล่าว และ/หรือลงทะเบียนเพื่อนาเสนอผลงานในที่ประชุม
แล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง หรื อ ติ ด ต่ อ กลั บ ภายใน ระยะเวลาอั น สมควร ต้ อ งติ ด ต่ อ สอบถามกั บ ที ม งาน
the ICADA Team ด้วยตนเองโดยเร็วที่สุด
5. หากเกิดการสูญหายหรือความผิดพลาดประการใดก็ตาม เจ้าของบทคัดย่อ และ/หรือ บทความฉบับสมบูรณ์
(abstract/full paper submission) ที่ส่งบทความเพื่อเข้าร่วมพิจารณา ถือเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
6. กองบรรณาธิการขอสงวนสิ ท ธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงหรือเพิ่ มเติม ข้ อมู ล เกี่ย วกับ กระบวนการการเปิ ด รับ
บทคัดย่อ และ/หรือ บทความฉบับสมบูรณ์ (abstract/full paper submission) และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บันทึกวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๖

