
๑ 
 

 
 
 
 
 

ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Papers) 
เพื่อน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๕ ปี ๒๐๑๖  

The Fifth International Conference on Advancement of Development Administration 2016—
Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 5th ICADA 2016—SSIS)  

ในหัวข้อ “ASEAN and Globalization: 
New Paradigm, Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A.)” 

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์กรุงเทพมหานคร  

www.icada2016.nida.ac.th 

๑. ที่มาและความส าคัญ 

  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ The Fifth International Conference on Advancement of Development Administration 
2016—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 5th ICADA 2016—SSIS) เปิดรับบทคัดย่อ 
(Abstracts) ของบทความวิชาการ (Review Articles) และบทความวิจัย (Research Articles) และบทความ 
ฉบับสมบูรณ์ (Full Papers) ของบทความวิชาการ (Review Articles) และบทความวิจัย (Research Articles) ที่มี
เนื้อหาด้านสังคมศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “ASEAN and Globalization: New Paradigm, 
Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A)” เพ่ือให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต
นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมไปถึงผู้ซึ่งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณซ่ึ์งกันและกัน  
 

“ASEAN and Globalization: New Paradigm, Interdependency, Democracy, and 
Accountability (N.I.D.A)” เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนของสังคม หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนต่างให้ความส าคัญต่อความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและโลกาภิวัตน์ที่สามารถน าไปสู่แนวคิดและกระบวน -
ทัศน์ใหม่ที่จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต โดยการพัฒนาดังกล่าวย่อมเกิดจาก
ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนพ้ืนฐานของหลักประชาธิปไตยและความรับผิดชอบต่อประชาสังคมทั้ง
ภายในประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก นอกเหนือจากนี้ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ากระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาคมอาเซียนทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การด าเนินชีวิต 
การประกอบธุรกิจ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจของโลกสมัยใหม่ด้วย 

    /กิจกรรมหลักของการจัดงาน...  

http://www.icada2016.nida.ac.th/
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กิจกรรมหลักของการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การ-
เสวนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งจากภายใน
และภายนอกสถาบัน การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ผลงานทางวิชาการแล้ว ยังเป็นเวที เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ เข้าร่วมประชุม  
ชาวต่างประเทศ อีกท้ังยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศอีกด้วย 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพ่ือให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีเวทีในการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
 ๒.๒  เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัย 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
   
๓. หัวข้อประชุม 

 เปิดรับบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ในทุกสาขาวิชาที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “New 
Paradigm, Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A)” ในมุมมองสังคมศาสตร์และ 
สหวิทยาการ โดยมีการแบ่งกลุ่มของบทความ กลุ่มสาขาวิชา และกลุ่มของผู้ส่งผลงาน ดังนี้ 

 ๓.๑  กลุ่มบทความ มีความเกี่ยวข้องกับ ASEAN and Globalization ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑.๑  New Paradigm  
 ๓.๑๒ Interdependency  

๓.๑.๓  Democracy  
๓.๑.๔ Accountability  

 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...  
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๓.๓   กลุ่มผู้ส่งผลงาน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๔.๓.๑  อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ 
๔.๓.๒   นิสิต นักศึกษา 
๔.๓.๓  นักวิชาการมือใหม่ (Debut)  

      ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ และนักศึกษาท่ียังไม่เคยส่งผลงานที่ใดมาก่อน 

๔. ประเภทบทความ 

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

กรณีเจ้าของผลงานประสงค์ที่จะเข้าร่วมน าเสนอผลงาน แต่ไม่ประสงค์จะส่งบทความ 
ฉบับสมบูรณ ์สามารถส่งบทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาได้ เจ้าของบทคัดย่อที่ผ่าน
การกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน และ
น าเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาระดับนานาชาติ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึง การตีพิมพ์บทคัดย่อ 
ลงในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Conference Document) เท่านั้น ไม่สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
ลงตีพิมพ์ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (The Proceedings) ได ้

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

   กรณีเจ้าของผลงานประสงค์จะเข้าร่วมน าเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงานในหนังสือประมวลผล
การประชุมทางวิชาการ (The Proceedings) เจ้าของผลงานต้อง (๑) ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ตามวันที่
ระบุใน ข้อ ๖.๒ (๒) ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ (๓) มีการน าเสนอผลงานในที่ประชุม  

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

 
เจ้าของผลงานต้องระบุ กลุ่มสาขาวิชา (เช่น กฎหมาย) และ ประเภทบทความ 

(บทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์) ตามที่ก าหนดในหัวข้อที่ ๓ และ ๔ ในท้ายบทคัดย่อด้วย หากไม่ระบุ 
การก าหนดประเภทดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับการพิจาณาของคณะกรรมการฯ   

    /บทความที่มาจากงานวิจัย...  
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บทความที่มาจากงานวิจัยของนักวิชาการหรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จะได้รับการ
ประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. นั้น หากได้รับ
การเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลงานทางวิชาการ (The Proceedings) จะได้รับระดับคุณภาพของผลงานที่
น้ าหนัก ๐.๒๐ คะแนน ทั้งนี้ บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือประมวลผลการประชุมทาง
วิชาการ (Full Paper Proceedings) อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือก (มีผู้ตรวจอ่านประเมินต่างหากอีกครั้ง) 
ลงตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
โดยจะจัดส่งรายละเอียดให้เจ้าของบทความท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกเท่านั้น 

 
 

๕. รูปแบบของบทความ  

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

 
๖. ก าหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก 

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

 กิจกรรม วันที ่                       
 เปิดรับบทคัดย่อ   ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม 

   ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อ วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน   ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม 

  ถึงวันศุกร์ท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 น าเสนอผลงาน  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
๖.๒  บทความฉบับสมบูรณ์บทความวิชาการ/บทความวิจัย (กรณีประสงค์ที่จะส่งบทความฉบับสมบูรณ์)  

(ส าหรับน าเสนอผลงานในที่ประชุมและตีพิมพ์ผลงานในหนังสือประมวลผลงานทางวิชาการ)  
  กิจกรรม      วันที ่                       
 เปิดรับบทคัดย่อ    ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม 

    ถึงวันศุกร์ท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อ   วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  ภายในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 (เฉพาะบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาแล้วเท่านั้น)  
 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน    ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม 

  ถึงวันศุกร์ท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 น าเสนอผลงาน   วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 การเผยแพร่หนังสือประมวลผลงานทางวิชาการ กันยายน ๒๕๕๙ (โดยประมาณ) 

    /๗. การส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์...
  

http://www.apa.org/


๕ 
 

๗. การส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Abstract/Full Paper Submission) 

   ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอจะต้องจัดพิมพ์บทความ พร้อมทั้งระบุสาขาวิชา (ข้อ ๓.๒) และ
ประเภทของบทความ (ข้อ ๔) ให้ชัดเจน จากนั้นให้ส่งผลงานมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ <ICADA4papers@gmail.com> ภายในวันเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องแนบไฟล์ข้อมูลผลงานใน
รูปแบบ MS Word ก าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน ๑๕๐ ค า และความยาวของบทความฉบับสมบูรณ์ 
ไม่เกิน ๔,๐๐๐ ค า (ไม่รวมตาราง ดรรชนี และบรรณานุกรม) สามารถดูตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstracts of the 
4th ICADA 2015) และบทความฉบับสมบูรณ์ (The Proceedings of the 3rd ICADA 2014) ได้ที่เว็บไซต์ 
<www.ICADA2015.nida.ac.th> 

๘. เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุม  

   เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมน าเสนอผลงานและ/หรือผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานลง
ตีพิมพ์ในหนังสือประมวลผลงานทางวิชาการต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามที่ระบุในข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ และ
น าเสนอผลงานด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษ  

   ก าหนดจัดท าหนังสือประมวลผลงานทางวิชาการ (The Proceedings) ในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) พร้อมเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (International Standard Book Number 
(ISBN)) หลังงานประชุมเสร็จสิ้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์งานประชุม  

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 
 

  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ Website: <http://www.ICADA2016.nida.ac.th> 
     Facebook: <http://www.facebook.com/ICADA.NIDA> 
  ติดต่อส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ หรือสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความได้ที่  
                                  E-mail: <icada4papers@gmail.com> 
 ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปได้ที่  
                                                    E-mail: <nida_gcss@hotmail.com> 
 

บันทึกวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  

mailto:ICADA4papers@gmail.com
http://www.icada2015.nida.ac.th/
http://www.icada2016.nida.ac.th/

