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ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers) 
เพื่อน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๙ ปี ๒๐๒๐  

The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020—
Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 9th ICADA 2020—SSIS)  

ในหัวข้อ “Development toward Asianization in the Digital Era” 
ระหว่างวันพฤหัสบดทีี่ ๒๘ – วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  
www.icada2020.nida.ac.th 

 
๑. ที่มาและความส าคัญ 

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๙ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิต- 
พั ฒ น บ ริ ห า ร ศ า ส ต ร์  The Ninth International Conference on Advancement of Development 
Administration 2 0 2 0 —Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 9th ICADA 2020—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 าส ต ร์ ใน ป ระ เด็ น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ 
“Development toward Asianization in the Digital Era” เพ่ือให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา 
บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมไปถึงผู้ซึ่งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน  

“Development toward Asianization in the Digital Era” เป็นประเด็นหลักที่ได้รับความ
สนใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน แสดงให้เห็นถึงความท้าทายต่อปัจจุบันและอนาคต ถือเป็นโอกาส
ของการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงส าคัญ ค่านิยมของเอเชีย เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนที่ได้รับอิทธิพล
จากการเมืองและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ทิศทางของเอเชียจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ปัจจัยส าคัญท่ีอยู่เบื้องหลังการเติบโตของ
การแข่งขันของเอเชียในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ซึ่งมีความส าคัญต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรม การวิจัยและแนวความคิดจากคลังสมองมีความส าคัญต่อเอเชีย ด้วยการส่งเสริมระบบนิเวศ
ของเอเชียผ่านความร่วมมือที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของเอเชียและการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคดิจิตัล 

กิจกรรมหลักของการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การ-
เสวนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งจากภายใน
และภายนอกสถาบัน การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ แต่ยังรวมถึงการเติบโตของเครือข่ายในการวิจัย
และการพัฒนา 

 
 

http://www.icada2020.nida.ac.th/
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๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่ วไปที่สนใจ ได้มีเวทีในการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
 ๒.๒  เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัย 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
   
๓. หัวข้อประชุม 

เปิ ดรับบทคัดย่อและบทความฉบั บสมบู รณ์ ในทุ กสาขาวิช าที่ มี เนื้ อห า เกี่ ย วข้อ งกับ 
“Development toward Asianization in the Digital Era” ในมุมมองสังคมศาสตร์และสหวิทยาการ โดยมีการ
แบ่งกลุ่มของบทความ กลุ่มสาขาวิชา และกลุ่มของผู้ส่งผลงาน ดังนี้ 

 ๓.๑  กลุ่มบทความ  ที่ มีความเกี่ ยวข้องกับ  Development toward Asianization in the 
Digital Era ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑.๑  Asianization 
 ๓.๑.๒ Digital Era 

 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 และนักศึกษาท่ียังไม่เคยส่งผลงานที่ใด
มาก่อน 
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๔. ประเภทบทความ 

 ๔.๑ บทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัย (Abstracts of Review Articles/Research 
Articles) 

กรณี เจ้าของผลงานประสงค์ที่จะเข้าร่วมน าเสนอผลงาน แต่ไม่ประสงค์จะส่งบทความ 
ฉบับสมบูรณ์ สามารถส่งบทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาได้ เจ้าของบทคัดย่อที่ผ่าน
การกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้ รับเชิญให้เข้าร่วมงาน และ
น าเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาระดับนานาชาติ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึง การตีพิมพ์บทคัดย่อ 
ลงในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Conference Document) เท่านั้น ไม่สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
ลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) ได ้

  ๔.๒  บทความฉบับสมบูรณ์ของบทความวิชาการ/บทความวิจัย  (Full Papers of Review 
Articles/Research Articles) 

   กรณีเจ้าของผลงานประสงค์จะเข้าร่วมน าเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (The Proceedings) เจ้าของผลงานต้อง (๑) ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ตามวันที่ระบุใน 
ข้อ ๖.๒ (๒) ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และ (๓) มีการน าเสนอผลงานในที่ประชุมตามวันและเวลาที่ก าหนด 

บทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัยและบทความฉบับสมบูรณ์ของบทความ
วิชาการ/บทความวิจัยทุกฉบับ จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) 
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับคุณภาพและเป็นมาตรฐานตามหลักสากล โดยเจ้าของ
บทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับเชิญให้
เข้าร่วมงาน และน าเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาระดับนานาชาติ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ของบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) 

เจ้าของผลงานต้องระบุ กลุ่มสาขาวิชา (เช่น กฎหมาย) และ ประเภทบทความ 
(บทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์) ตามที่ก าหนดในหัวข้อที่ ๓ และ ๔ ในท้ายบทคัดย่อด้วย หากไม่ระบุ 
การก าหนดประเภทดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับการพิจาณาของคณะกรรมการฯ   

บทความที่มาจากงานวิจัยของนักวิชาการหรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จะได้รับ
การประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. นั้น หาก
ได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) จะได้รับระดับคุณภาพของผลงานที่
น้ าหนัก ๐.๔๐ คะแนน และ บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(The  Proceedings) อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือก (ต้องผ่านกระบวนการอ่านประเมิน อีกครั้ง) ลงตีพิมพ์ใน
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจะจัดส่ง
รายละเอียดให้เจ้าของบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเท่านั้น ทั้งนี้ บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) แล้วได้รับรางวัล Top paper Award จะ
ได้รับ Certificate พร้อมโล่รางวัลและจะได้รับสิทธิในการตีพิมพ์บทความลงในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA 
Development Journal) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์  
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๕. รูปแบบของบทความ  
 เนื้อหาของบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีใช้ต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม MS Word โดยมีการก าหนดรูปแบบโดย APA (American Psychological Association) 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๖ (สืบค้นได้จากเว็บไซต์ http://www.apa.org/) คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาบทความที่มีเนื้อหาไม่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ด้านภาษาอังกฤษ 

 
๖. ก าหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก  

๖.๑ บทคัดย่อบทความวิชาการ/บทความวิจัย (กรณีไม่ประสงค์จะส่งบทความฉบับสมบูรณ์) 
(ส าหรับการน าเสนอผลงานในที่ประชุมเท่านั้น) 

 กิจกรรม วันที่                        
 เปิดรับบทคัดย่อ   ตั้งแตว่ันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ขยายเวลา) 
 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อ วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 ถึงวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
 ลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน   ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม 

  ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 น าเสนอผลงาน  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม 

 ถึงวันศุกร์ท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

๖.๒  บทความฉบับสมบูรณ์บทความวิชาการ/บทความวิจัย (กรณีประสงค์ที่จะส่งบทความฉบับสมบูรณ์)  
(ส าหรับน าเสนอผลงานในที่ประชุมและตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม)  

  กิจกรรม      วันที่                        
 เปิดรับบทคัดย่อ    ตั้งแตว่ันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

  ถึงวันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ขยายเวลา) 
 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อ  วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

    ถึงวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์   วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  

 (เฉพาะบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาแล้วเท่านั้น) ถึงวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
    (อย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซด์ www.ICADA2020.nida.ac.th) 
 

 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน    ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม 
   ถึงวันศุกร์ท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 น าเสนอผลงาน   วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม 
  ถึงวันศุกร์ท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 การเผยแพรร่ายงานสืบเนื่องจากการประชุม กันยายน ๒๕๖๓ (หรือหลังจากนั้น) 

http://www.apa.org/
http://www.icada2020.nida.ac.th/
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๗. การส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Abstract/Full Paper Submission) 

   ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอจะต้องจัดพิมพ์บทความ พร้อมทั้งระบุสาขาวิชา (ข้อ ๓.๒) และ
ประเภทของบทความ (ข้อ ๔) ให้ชัดเจน จากนั้นให้ส่งผลงานมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ <ICADA4papers@gmail.com> ภายในวันและเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องแนบไฟล์ข้อมูลผลงาน
ในรูปแบบ MS Word ก าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน ๑๕๐ ค า และความยาวของบทความฉบับสมบูรณ์ 
ไม่ควรเกิน ๔,๐๐๐ ค าหรือไม่ควรเกิน ๑๕ หน้ากระดาษ (ไม่รวมตาราง ดรรชนี และบรรณานุกรม) สามารถดู
ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstracts of the 8th ICADA 2019) และบทความฉบับสมบูรณ์ (The Proceedings of the 
7th ICADA 2018) ได้ทีเ่ว็บไซต์ <www.ICADA2019.nida.ac.th>  

๘. เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุม  

   เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมน าเสนอผลงานและ/หรือผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานลง
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามที่ระบุในข้อ ๖.๑ 
และ ๖.๒ และน าเสนอผลงานด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษ  

   ก าหนดจัดท ารายงานสืบ เนื่ องจากการประชุม (The Proceedings) ในรูปแบบหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) พร้อมเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (International Standard Book Number 
(ISBN)) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์งานประชุม หลังงานประชุมเสร็จสิ้น 

๙. ข้อก าหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน 
  

๙.๑ ผู้น าเสนอผลงานไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
๙.๒ ผู้เข้าร่วมงานในฐานะอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา บุคลากรสังกัดหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้แสดงบัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน 
บัตรนักศึกษา พร้อมทั้งระบุสังกัด/หน่วยงาน   

๙.๓. ส าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่เข้าข่ายดังระบุในข้อ ๙.๑ และ ๙.๒ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียน รายละ ๕๐๐ บาท  

 
   คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืน ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 
  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที ่Website: <www.ICADA2020.nida.ac.th> 
  ติดต่อส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ หรือสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความที่  
                                                 E-mail: <icada4papers@gmail.com> 
 ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปที ่            E-mail: < nidaconference@nida.ac.th > 

mailto:ICADA4papers@gmail.com
http://www.icada2019.nida.ac.th/
http://www.icada2020.nida.ac.th/
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หมายเหตุ 
1. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ไม่สามารถท าการถอนบทความดังกล่าวจากกระบวนการอ่านประเมินบทความ 

(reviewing process) ได้ หากเจ้าของบทความประสงค์จะด าเนินการดังกล่าว อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ 
ต่าง ๆ ได ้

2. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ด าเนินการถอนบทความดังกล่าว ตามระบุในข้อ ๑. จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ใน
การส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพ่ือเข้าร่วมพิจารณาเป็นระยะเวลา 2 ปี 

3. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ ได้รับการตอบรับให้ลงตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(The Proceedings) แล้ว ไม่สามารถท าการถอนบทความดังกล่าวได้ หากด าเนินการดังกล่าว จะถูกเพิก
ถอนสิทธิ์ในการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเข้าร่วมพิจารณาเป็นระยะเวลา 2 ปี 

4. ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบทคัดย่อ และ/หรือ บทความฉบับสมบูรณ์ ในการติดตามหรือสอบถาม
ข้อมูลด้วยตนเอง หากได้ด าเนินการส่งชิ้นงานดังกล่าว และ/หรือลงทะเบียนเพ่ือน าเสนอผลงานในที่ประชุม
แล้ว แต่ ไม่ ได้รับแจ้งหรือติดต่อกลับภายใน ระยะเวลาอันสมควร ต้องติดต่อสอบถามกับทีมงาน 
the ICADA Team ด้วยตนเองโดยเร็วที่สุด 

5. หากเกิดการสูญหายหรือความผิดพลาดประการใดก็ตาม เจ้าของบทคัดย่อ และ/หรือ บทความฉบับสมบูรณ์ 
(abstract/full paper submission) ที่ส่งบทความเพ่ือเข้าร่วมพิจารณา ถือเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  

6. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเปิดรับ
บทคัดย่อ และ/หรือ บทความฉบับสมบูรณ์ (abstract/full paper submission) และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

    บันทึกวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  


