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ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers) (ขยายการรับผลงาน) 

เพื่อน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๐๒๑  
The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—

Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021—SSIS)  
ในหัวข้อ “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” 

วันพฤหสับดีที่ ๒๒ – วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ : เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
ณ ห้องประชมุจีระ บุญมาก ชั้น ๓ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)           
www.icada2021.nida.ac.th 

 
๑. ที่มาและความส าคัญ 
  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๐๒๑ The Tenth International 
Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and 
Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021—SSIS) เปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts) และบทความฉบับ
สมบูรณ์ (Full Papers) ของบทความวิชาการ (Review Articles) และบทความวิจัย (Research Articles) ที่มี
เนื้อหาด้านสังคมศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge 
and Opportunity” เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมไปถึงผู้ซึ่งมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้มีเวทีในการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

“Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” 
Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” เป็นประเด็นหลักที่ได้รับ
ความสนใจทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อสร้างความได้ความเปรียบทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้วยความท้าทายในสถานการณ์ปัจจุบันและที่จะเกิดในอนาคตความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านต่างๆ 
ถือเป็นจุดแข็งที่จะช่วยเสริมสร้างโอกาสรองรับให้รองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙ ยังคงมีอยู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงได้
พิจารณาให้จัดงานช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของผู้จัดงาน บุคลากร รวมถึง
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน  

กิจกรรมหลักของการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ  
การเสวนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ แต่ยังรวมถึงการเติบโตของเครือข่ายใน
การวิจัยและการพัฒนา 

 

http://www.icada2021.nida.ac.th/
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๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันและภายนอกสถาบันได้สร้างสรรค์ผลงานทาง

วิชาการ และได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ
๒.๒ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย 
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
   
๓. หัวข้อประชุม 

เปิดรับบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ในทุกสาขาวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “Stronger 
Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” ใ น มุ ม ม อ ง สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ 
สหวิทยาการ โดยมีการแบ่งกลุ่มของบทความ กลุ่มสาขาวิชา และกลุ่มของผู้ส่งผลงาน ดังนี ้

 ๓.๑ กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 ๑) สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒) บริหารธุรกิจ 
 ๓) นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
 ๔) พัฒนาการเศรษฐกิจ 
 ๕) การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๖) พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ๗) ภาษาและการสื่อสาร 
 ๘) กฎหมาย 
 ๙) รัฐประศาสนศาสตร ์
 ๑๐) พัฒนาสังคม 
 ๑๑) การจัดการการท่องเที่ยว 

๓.๒  กลุ่มผู้ส่งผลงาน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
 ๑) อาจารย ์นักวิจัย นักวิชาการอิสระ 
 ๒) นิสิต นักศึกษา 
 ๓) นักวิชาการมือใหม่ (Debut) ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ และนักศึกษาที่ยังไม่เคย

ส่งผลงานที่ใดมาก่อน 
 

๔. ประเภทบทความ 

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

กรณีเจ้าของผลงานประสงค์ที่จะเข้าร่วมน าเสนอผลงาน แต่ไม่ประสงค์จะส่งบทความ 
ฉบับสมบูรณ์ สามารถส่งบทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาได ้เจ้าของบทคัดย่อที่ผ่าน
การกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้ รับเชิญให้เข้าร่วมงาน และ
น าเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาระดับนานาชาติ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึง การตีพิมพ์บทคัดย่อ 
ลงในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Conference Document) เท่านั้น ไม่สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อ
ลงตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) ได ้
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  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 าหนดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการพิจาณาของคณะกรรมการฯ   

บทความที่มาจากงานวิจัยของนักวิชาการหรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จะได้รับ
การประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. นั้น หาก
ได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) จะได้รับระดับคุณภาพของผลงานที่
น้ าหนัก ๐.๔๐ คะแนน และ บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(The  Proceedings) อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือก (ต้องผ่านกระบวนการอ่านประเมินอีกครั้ง) 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)  
 
๕. รูปแบบของบทความ  

 เนื้อหาของบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาที่ใช้ต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม MS Word โดยมีการก าหนดรูปแบบโดย APA (American Psychological Association) 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๖ (สืบค้นได้จากเว็บไซต์ http://www.apa.org/) และดาวโหลดรูปแบบการจัดพิมพ์บทความ
ได้ที่เว็บไซด์ของงาน 

คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความที่มีเนื้อหาไม่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ด้าน
ภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 
 

http://www.apa.org/
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๖. ก าหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก  

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

 
 กิจกรรม วันที่                        

 เปิดรับบทคัดย่อ (ขยายการรบัผลงาน) ตั้งแตบ่ัดน้ี   
 ถึงวันพฤหัสบดทีี่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  

 แจ้งผลการพจิารณาคัดเลือกบทคัดย่อ วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
 ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  

 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ขยายการรับลงทะเบียน) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  ถึงวันพฤหัสบดทีี่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 น าเสนอผลงาน  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

๖.๒  บทความฉบับสมบูรณ์บทความวิชาการ/บทความวิจัย (กรณีประสงค์ทีจ่ะส่งบทความฉบับสมบูรณ์)  
(ส าหรับน าเสนอผลงานในที่ประชุมและตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ)  

  กิจกรรม      วันที่                        
 เปิดรับบทคัดย่อ (ขยายการรบัผลงาน) ตั้งแต่บัดน้ี  

  ถึงวันพฤหัสบดทีี่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 แจ้งผลการพจิารณาคัดเลือกบทคัดย่อ  วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

    ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ์   วันพฤหัสบดทีี่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  

 (เฉพาะบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาแล้วเทา่นั้น) ถึงวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ์ วันพุธที่ ๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
    (อย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซด ์www.ICADA2021.nida.ac.th) 
 
 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ขยายการรับลงทะเบียน) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ถึงวันพฤหัสบดทีี่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔   
 น าเสนอผลงาน   วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

  ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 การเผยแพรร่ายงานสืบเนื่องจากการประชมุ กันยายน ๒๕๖๔ (หรือหลังจากนั้น) 

 

หมายเหตุ :   ผู้เขียนที่ส่งผลงานทัง้ประเภทบทคัดย่อและประเภทบทความฉบับสมบูรณ์ทุกท่านต้องลงทะเบียนเข้า
ร่วมพธีิเปิดและรับฟังบรรยายขององค์ปาฐก (Opening Ceremony and Keynote Address) หากมิได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ท่านจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรการน าเสนอ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code 
ด้านล่าง  

http://www.icada2021.nida.ac.th/


๕ 
 

 

 

QR Code ส าหรับลงทะเบยีนเขา้ร่วมงานภาคเชา้  

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 
ไม่เกิน ๔,๐๐๐ ค า (ไม่รวมตาราง ดรรชนี และบรรณานุกรม) สามารถดูตัวอย่างบทคัดย่อได้ที่ เว็บไซต์ 
<www.icada2021.nida.ac.th>  

๘. รูปแบบการจัดงาน  

   ๘.๑. การปาฐกถาพิเศษช่วงเช้า โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในหัวข้อที่ก าหนดผ่าน
ระบบออนไลน์ (ZOOM) และการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live  

   ๘.๒. การน าเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ผ่านระบบ
ออนไลน์ (ZOOM)  

๙. 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 

 

mailto:ICADA4papers@gmail.com
http://www.icada2021.nida.ac.th/
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๑๐. ข้อก าหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน 
  

๑๐.๑ ผู้น าเสนอผลงานไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมงานในฐานะอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา บุคลากรสังกัดหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้แสดงบัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน 
บัตรนักศึกษา พร้อมทั้งระบุสังกัด/หน่วยงาน   

๑๐.๓. ส าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่เข้าข่ายดังระบุในข้อ ๓.๒ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ราย
ละ ๕๐๐ บาท  
   คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อก าหนดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Website: <www.ICADA2021.nida.ac.th> 
  ติดต่อส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ หรือสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความที่  
                                                 E-mail: <icada4papers@gmail.com> 
 ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปที ่            <097-2349575//084-4360266 > 

http://www.icada2021.nida.ac.th/
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หมายเหตุ 
1. เจา้ของบทความฉบับสมบูรณ์ไม่สามารถท าการถอนบทความดังกล่าวจากกระบวนการอ่านประเมินบทความ 

(reviewing process) ได้ หากเจ้าของบทความประสงค์จะด าเนินการดังกล่าว อาจถูกเพิกถอนสิทธิ ์
ต่าง ๆ ได ้

2. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ด าเนินการถอนบทความดังกล่าว ตามระบุในข้อ ๑. จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ใน
การส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมพิจารณาเป็นระยะเวลา 2 ปี 

3. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ ได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(The Proceedings) แล้ว ไม่สามารถท าการถอนบทความดังกล่าวได้ หากด าเนินการดังกล่าว จะถูกเพิก
ถอนสิทธิ์ในการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อเข้าร่วมพิจารณาเป็นระยะเวลา 2 ปี 

4. ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบทคัดย่อ และ/หรือ บทความฉบับสมบูรณ์ในการติดตามหรือสอบถาม
ข้อมูลด้วยตนเอง หากได้ด าเนินการส่งชิ้นงานดังกล่าว และ/หรือลงทะเบียนเพื่อน าเสนอผลงานในที่ประชุม
แล้ว แต่ไม่ ได้รับแจ้งหรือติดต่อกลับภายในระยะเวลาอันสมควร ต้องติดต่อสอบถามกับทีมงาน 
the ICADA Team ด้วยตนเองโดยเร็วที่สุด 

5. หากเกิดการสูญหายหรือความผิดพลาดประการใดก็ตาม เจ้าของบทคัดย่อ และ/หรือ บทความฉบับสมบูรณ์ 
(abstract/full paper submission) ที่ส่งบทความเพื่อเข้าร่วมพิจารณา ถือเป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  

6. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเปิดรับ
บทคัดย่อ และ/หรือ บทความฉบับสมบูรณ์  (abstract/full paper submission) และเงื่อนไขต่าง ๆ  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

    บันทึกวันที ่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  


