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โครงการ การประชุมวิชาการสาขานิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ คร้ังที่ 2  

หัวข้อ “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” (Re – imaging Thai Legal Landscape) 
วันที่ 20 พฤศจกิายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม ่
จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

1. หลักการและเหตุผล  

  การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ถือเป็นภาคกิจ
อันสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ดำเนินการวิจัยของตนเองเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและ
นักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที ่สนใจ นอกจากนี้ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่
ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคมและชุมชนต่อไป  

  ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
หัวข้อ “ระบบกฎหมายไทย : ปฏิรูป / เปลี่ยนผ่าน / ปฏิสังขรณ์” แล้วเมื่ อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 92 คน จากความสำเร็จดังกล่าว คณะนิติศาสตร์ จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมวิชาการ
สาขานิติศาสตร์ขึ ้นเป็นครั ้งที ่ 2 ในชื ่อ โครงการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ หัวข้อ 
“จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” (Re – imaging Thai Legal Landscape) ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ เกิดการ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ อันจะนำไปสู ่การยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในระดับชาติของนักวิชาการนักวิจัย 
คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขากฎหมาย รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ด้านกฎหมายให้เข้มแข็ง อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา
สังคม ชุมชนและประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพื่อเปิดเวทีเสนอและผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ในระดับชาติในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา   
 3.2 เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการ งานวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 3.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในระดับชาติ 
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3. รูปแบบการดำเนินการ  
 บรรยาย อภิปราย นำเสนอผลงานวิจัยแบบวาจา 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 4.1 มีเวทีระดับชาติสำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยเพื่อกระตุ้นและผลักดันให้มีการผลิตผล
งานวิชาการ งานวิจัยเพิ่มมากข้ึน 
 4.2 สามารถขยายกลุ่มเครือข่ายงานวิชาการ งานวิจัยเพิ่มมากข้ึนภายในประเทศ  
 4.3 เพื่อนำผลงานวิชาการงานวิจัยที่นำเสนอไปประกอบการพิจารณาขอตำแหน่ งทางวิชาการและ
นำไปประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ บุคลากรภาครัฐ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ จำนวน 110 คน 
 
6.กำหนดการ 

วันที่  รายละเอียด 
บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)ทาง E-

mail: lawcmuconference@gmail.com 
(ตามรูปแบบการพิมพ์ Proceedings ที่กำหนด) 

15 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 แจ้งผลการพิจารณาบทความ 
30 เมษายน ถึง 15 กรกฎาคม 
2563 

แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งคืนบทความ
ฉบบัสมบูรณ์ (Complete Full Paper) 

31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject) ทาง E-mail ของ
ท่าน 

1-31 สิงหาคม 2563 ผู้นำเสนอชำระค่าลงทะเบียน 
15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563 ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั่วไป 
 20 พฤศจิกายน 2563  วันนำเสนอผลงาน 

  

7. อัตราค่าลงทะเบียน 
ประเภทการเข้าร่วม ค่าลงทะเบียน 

(บาท) 
ผู้นำเสนอผลงานประเภทบุคคลทั่วไป/ อาจารย์/ นักวิชาการ/ นักวิจัย / บุคลากรภาครัฐ 2,500.- 
ผู้นำเสนอผลงานประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 1,500.- 
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่นำเสนอผลงาน (ระหว่าง 15 ก.ย. – 15 ต.ค. 63) 
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่นำเสนอผลงาน (หลัง 15 ต.ค. 63) 

500.- 
1,000.- 

หมายเหต ุ
1. สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบยีนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมตัิจากหัวหน้าหน่วยงาน 
2. สำหรับผู้นำเสนอผลงานอัตรานีร้วม ค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาบทความ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสาร

ประกอบการประชุม 
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8. สถานที่จัดประชุม ณ จังหวัดเชียงใหม่  

(รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งทาง www.law.cmu.ac.th/lasc/conference)  
 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 โทร.053-942936  อีเมล์ lawcmuconference@gmail.com 
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คำแนะนำสำหรับการส่งผลงานฉบับเต็ม 

การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ หัวข้อ “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย”  
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเชียงใหม่  

 
1. ชั้นตอนการส่งบทความ 
 1.1 ผู้ส่งบทความจะต้องส่งบทความทาง E-mail: lawcmuconference@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 31 
พฤษภาคม 2563 
 1.2 การส่งบทความให้ใช้ Template บทความของการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ ตามที่
ก าหนด 
 1.3 ผู้ส่งบทความจะต้องช าระค่าลงทะเบียนตามจ านวนที่ก าหนดในแต่ละประเภทของผู้ส่งบทความ และส่ง
หลักฐานการช าระเงินทาง E-mail: lawcmuconference@gmail.com หรือ ID Line: thinakritn  
 1.4 ในการณีท่ีบทความผ่านการพิจารณาและต้องมีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ กรุณาส่ง
บทความที่แก้ไขแล้วกลับทาง E-mail: lawcmuconference@gmail.com ภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 
2. เงื่อนไขการส่งบทความ 
 2.1 ผู้น าเสนอกรุณาใช้แบบฟอร์มบทความตามที่ก าหนด 
 2.2 บทความเมื่อผ่านการพิจารณาและช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ทางคณะกรรมการฯ ของสงวนสิทธิ์ดังนี้ 
  2.2.1 การเลือกกลุ่มการน าเสนอผลงานที่เหมาะสม 
  2.2.2 บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญ และได้รับความเป็นชอบ 
  จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน จึงจะผ่านเกณฑ์ซึ่งอาจมีการเสนอแนะให้แก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2.2.3 ผู้น าเสนอจะถูกตัดสิทธิ์การน าเสนอผลงานในกรณตี่อไปนี้  
   (1) ไม่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีเหตุอันควร 
   (2) เมื่อตรวจสอบพบภายหลังว่าบทความเคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดที่หนึ่งมาก่อน ไม่ว่า 
   รูปแบบใดก็ตาม 
  
 
 

mailto:lawcmuconference@gmail.com
mailto:lawcmuconference@gmail.com
mailto:lawcmuconference@gmail.com
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3. การนำเสนอบทความด้วยการบรรยาย (Oral Presentation) 
 3.1 น าเสนอด้วย PowerPoint แบบตัวอักษรมาตรฐาน (เช่น Th-Sarabun Cordia New เป็นต้น) 
 3.2 การท า PowerPoint ควรท าเป็นหัวข้อเพ่ือการบรรยาย ไม่ควรท าเป็นเนื้อหาละเอียด  
 3.3 ระยะเวลาในการน าเสนอบทความเรื่องละประมาณ 20 นาที 
 3.4 ผู ้น  าเสนอบทความจะต้องส่ง PowerPoint ที ่จะใช้น าเสนอให้กับคณะกรรมการฯ ทาง E-mail: 
lawcmuconference@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563  
 

หมายเหตุ ผู้น าเสนอบทความจะต้องมาลงทะเบียนในงานประชุมวิชาการ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 09.30 น.  

4. รายละเอียดของบทความ 
  

รายการ คำอธิบาย 

ช่ือเรื่อง และ Title ระบุชื ่อเรื ่องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อเรื ่องไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทัด และครอบคลุมสาระของ
บทความ และมีความสอดคล้องกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ช่ือผู้เขียน และ 
Author (s) 

▪ ระบุช่ือผู้แต่งท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
▪ ไม่ควรระบุต าแหน่งทางวิชาการ ยศ ต าแหน่งทางทหาร ค าน าหน้าชื่อ รวมทั้งสถานภาพ (อาทิ นักศึกษา

ปริญญาเอก, อาจารย์ที่ปรึกษา, คณบดี) ท้ังที่ด้านหน้า และท้ายช่ือผู้แต่ง 
สังกัดผู้แต่ง และ 
Affiliation (s) 

▪ ระบุช่ือหน่วยงานท่ีผู้แต่งสังกัด โดยเรียงจากหน่วยงานระดับต้นไปจนถึงหน่วยงานหลัก แล้วจึงระบุจังหวัด 

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ และอีเมล (ขอให้ระบุอีเมลอย่างน้อยส าหรับผู้แต่งหลัก (Corresponding 
author)) 

▪ หากหน่วยงานที่ผู้แต่งสังกัดเป็นภาษาไทย ให้ระบุรายละเอียดหน่วยงานท่ีผู้แต่งสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ ใน
บรรทัดถัดจากช่ือหน่วยงานท่ีสังกัดภาษาไทย  

บทคัดย่อ และ 
Abstract 

จัดท าบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่มีความสอดคล้องกัน และแต่ละส่วนควรมีความยาวไม่เกิน 
250 ค า  

ค าส าคญั และ 
Keywords 

ระบุค าส าคัญจ านวนไม่เกิน 5 ค า โดยค าส าคัญแต่ละค า ให้แสดงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งที่มี
ความหมายตรงกัน 

เนื้อหา / Content ▪ ควรประกอบด้วยส่วนของความน า เนื้อหา และบทสรุป  
▪ การแสดงตาราง รูปภาพ หรือแผนภาพ  

(1) ให้แสดงชื่อตาราง รูปภาพ หรือแผนภาพ ด้านบนตาราง รูปภาพ หรือแผนภาพ และใส่หมายเลข
ก ากับตาราง รูปภาพ หรือแผนภาพ โดยเรียงตามล าดับการน าเสนอในเนื้อเรื่อง 

(2) หากเป็นตาราง รูปภาพ หรือแผนภาพที่อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ให้อ้างอิงที่มาโดยใช้การอ้างอิง

แบบแทรกในเนื้อหา (In-text citation) แสดงไว้ใต้ตาราง รูปภาพ หรือแผนภาพ และด าเนินการให้

เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ  
(3) หากมีหมายเหตุประกอบตาราง รูปภาพ หรือแผนภาพ ให้ใส่หมายเหตุไว้บรรทัดใต้ที่มา    

mailto:lawcmuconference@gmail.com
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5. รูปแบบการพิมพ ์

 ขอให้ผู้เขียนใช้ตัวอักษรที่มีขนาด ชนิด และการจัดรูปแบบ ดังนี้ 

รายการ 
ภาษาไทย (TH Sarabun New) English (TH Sarabun New) 

ขนาด ชนิด การจัดเรียง Size Type Alignment 

ช่ือเรื่อง และ Title 16 หนา ตรงกลาง 16 Bold Center 

ช่ือผู้เขียน และ Author (s) 14 ธรรมดา ตรงกลาง 14 Regular Center 

สังกัดผู้แต่ง และ Affiliation 
(s) 

12 ธรรมดา ตรงกลาง 12 Regular Center 

E-mail ของผู้แต่ง 12 ธรรมดา ตรงกลาง 12 Regular Center 

บทคัดย่อ และ Abstract 15 หนา ตรงกลาง 15 Bold Center 

ค าส าคญั และ Keywords 15 หนา ชิดซ้าย 15 Bold Left 
Alignment 

หัวข้อเรื่อง / Heading 15 หนา ชิดซ้าย 15 Bold Left 
Alignment 

หัวข้อย่อย / Sub headings 15 หนา+เอน ชิดซ้าย 15 Bold+Italic Left 
Alignment 

เนื้อหา / Article 15 ธรรมดา กระจายแบบ
ไทย 

15 Regular Justify 

เชิงอรรถ 12 ธรรมดา กระจายแบบ
ไทย 

12 Regular Justify 

Table or Figure title 14 หนา ชิดซ้าย 14 Bold Left 
Alignment 

ข้อความในตาราง หรือภาพ / 
text in the table or figure 

12 ธรรมดา ชิดซ้ายหรือ
ขวา 

14 Regular Left or Right 
Alignment 

บรรณานุกรม และ 
References 

14 ธรรมดา กระจายแบบ
ไทย 

14 Regular Justify 

 

6. เขิงอรรถ  
 การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (footnote citation) วิธีการอ้างอิงแบบนี้เป็นการอ้างอิงโดยแยกส่วนเนื้อหากับการอ้างอิง
ออกจากกัน แต่อยู่ภายในหน้าเดียวกัน โดยให้การอ้างอิงอยู่ส่วนล่างของหน้ากระดาษ มีเส้นขีดคั่นขวางประมาณ 1/3 ของ
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หน้ากระดาษ เนื้อหาส่วนที่ต้องการอ้างให้ลงหมายเลขก ากับ เรียงล าดับตามล าดับการอ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (เครื่องหมาย 
\ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ) 

 หนังสือ 
 หมายเลขอ้างอิง\ผู้แต่ง,\ชื่อเร่ือง,\คร้ังที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 คร้ัง),\ชื่อชุดและล าดับที่ (ถ้ามี)\(สถานที่
พิมพ์:\ส านักพิมพ์,\ปีที่พิมพ์),\เลขหน้า. 
 1 สมชาย ปรีชาศิลปกุล, การวิจยักฎหมายทางเลือก: แนวคิดและพรมแดนความรู้ (กรุงเทพฯ: วญิญูชน, 2558), 
20. 
 2 Alexander Nikolaevich Shytov, Conscience and love in making judicial decisions (Dordrecht; 
Boston : Kluwer Academic Publishers, 2001), 23. 

 วารสาร 
 หมายเลขอ้างอิง\ผู้แต่ง,\“ชื่อบทความ,”\ชื่อวารสาร\ปีที่หรือเล่มที่,\ฉบับที่\(ปีพิมพ์):\เลขหน้า. 

1 สมชาย ปรีชาศิลปกุล, “รัฐที่ไร้ศาสนาประจ าชาติ”วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ , 10 ฉ.2 
(2560): 7-21. 

2 Sara Davidson Squibb, "Be aware: Elevate your news evaluation: Emphasizing media literacy, 
one library’s initiative," College & Research Libraries News, 78 No. 10 (2017): 541-545. 

วิทยานิพนธ์ 
 หมายเลขอ้างอิง\ผู้แต่ง,\“ชื่อวทิยานิพนธ์,”\(ระดบัวิทยานิพนธ์,\ชื่อสาขาวชิาหรือภาควิชา\ชือ่คณะ\ชื่อ
มหาวิทยาลยั,\ปีพิมพ)์,\เลขหน้า. 
 1ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, “สิทธิในการมีเอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในรัฐไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), 29. 
 2  Taeho Jung, "Ensuring Security and Privacy in Big Data Sharing Trading, and Computing," (PhD 
diss., Illinois Institute of Technology, 2017), 33-35. 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเลขอ้างอิง\ผู้แต่ง,\“ชื่อเร่ือง,”\ชื่อเว็บไซต์,\สืบค้นเมื่อวันที่\วัน\เดือน\ปี,\URL. 

 1 เขมชาติ กิจค้า, "ดอกไม้ในวรรณคดีไทย," เขมชาติ, สบืค้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560, 
https://www.gotoknow.org/posts/520700. 
 2 Wealth Ticker, “Real-Time Billionaires,” Forbes, accessed April 25, 2012, 
http://www.forbes.com/real-time-billionaires. 
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ข้อกำหนดการอ้างอิงซ้ำ   
 การอ้างอิงแบบเชิงอรรถนี้มีรูปแบบส าหรับการอ้างอิงซ ้าในกรณีที่เคยอ้างมาแล้ว  และเรียบเรียงไว้ในหน้า
เดียวกัน มี 2 วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ 1  เรื่องเดียวกัน = Ibid. (มาจากค าเต็มภาษาละตินว่า Ibidem) ใช้ในกรณีอ้างอิงซ ้าติดกัน ไม่มีเชิงอรรถอ่ืนคั่น   
 วิธีที่ 2  “ชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ, เลขหน้า” ใช้ในกรณีที่อ้างอิงซ ้าไม่ติดกัน โดยมีเชิงอรรถอ่ืนคั่น  และไม่ได้อ้างหน้าเดิม 

7. บรรณานุกรม/Reference  

 หนังสือ 
ผู้แต่ง.\ชื่อเร่ือง.\คร้ังที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 คร้ัง).\ชื่อชดุและล าดับที่ (ถ้ามี).\สถานทีพ่ิมพ์:\ส านักพิมพ์,\ปีที่พิมพ์. 
Bodansky Daniel. the Art and Craft of International Environmental Law. Massachusetts: Harvard 

University Press. 2010. 
นัทมน คงเจริญ และ อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของหญิงรากหญ้า : อดีต ปัจจุบนั อนาคต. 

เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. 
ไพสิฐ พาณิชย์กลุ, สมชาย ปรชีาศิลปกุล, บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร, ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, และ มณทิชา ภักดีคง. ผล

การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง. 
เชียงใหม่ : คนึงนิจการพิมพ์, 2550. 

 วารสาร 
ผู้แต่ง.\“ชื่อบทความ.”\ชื่อวารสาร\ปีที่หรือเล่มที่,\ฉบับที่\(ปีพิมพ์):\เลขหน้า. 
Rockström, Johan, Will Steffen, Kevin Noone, et al. "Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating 

Space for Humanity," Ecological and Society, 14 (2009): 2. 
สงกรานต์ ป้องบุญจนัทร์. “กลไกทางกฎหมายกับการคุ้มครองสทิธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจากมลพิษขา้ม

พรมแดนของประเทศไทย: กรณีศึกษาเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา แขวงไซยะบรุี ประเทศลาว.” 
วารสารนติิสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเขียงใหม่ ,11 ฉ.1 (2561): 55-86.  

วิทยานิพนธ์ 
ผู้แต่ง.\“ชื่อวิทยานิพนธ์.”\ระดบัวิทยานิพนธ์,\ชื่อสาขาวชิาหรือภาควิชา\ชื่อคณะ\ชื่อมหาวทิยาลัย,\ปพีิมพ์. 
Waikavee Thiti. “The Ecological Covenant Approach to International Biodiversity Regimes: Transformative 

Aspects of Global Governance for Sustainability.” PhD in Law diss., University of Auckland. 2015. 
กอบกุล แก้วเปี้ย. "การวางแผนงานก่อสร้าง 4 มิตโิดยการใช้วิธกีารวางแผนงานแบบท าซ า้ = 4D Construction 

planning using repetitive scheduling method." วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมและ
การบริหารการก่อสร้าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559. 
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ดรุณี ไพศาลพาณชิย์กุล, “สิทธใินการมีเอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในรัฐไทย.” วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑิต, สาขา
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.  

 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้แต่ง.\“ชื่อบทความ.” \ชื่อวารสาร ปีที่,\ฉบับที่ (ปีพิมพ)์. เลขหน้า. URL (สืบค้นเมื่อวันที่ วนั เดือน ปี). 
ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. "ศูนย์ข้อมูลภาษาไทยสิรินธร มหาวิทยาลยัชนชาติกว่างซี." วารสารสารสนเทศ 8, ฉ. 2 

(2550): 17-22, http://arcbs.bsru.ac.th/web2009/aboutus/inforjo/in forjo8_2-50.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2560). 

Bukovansky, Mlada. "The Liberal World Order Loses Its Leader." Current History 116, no. 793 
(November 2017): 291-296, http://www.currenthistory.com/pdf_org_files/116_7 93_291.pdf 
(accessed November 7, 2017). 
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Nitikorn Nititham  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

Faculty of Law, Chiang Mai University 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200 
E-mail: nitikorn.n@cmu.ac.th  

 

บทคัดย่อ  
 การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ จัดขึ้นเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยถือเป็นภาคกิจอันส าคัญ
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการวิจัย
ของตนเองเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ 
รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไป 
คำสำคัญ: การประชุม, นิติศาสตร์, ผลงานวิจัย, เชียงใหม่, น าเสนอ 
 

Abstract 
 The National Law Conference is organized to present the research result, which is 
considered an important sector of higher education institutions, to help personnel and 
researchers have the opportunity to disseminate the knowledge gained from their own research. 
Learning, sharing experiences with experts Researchers and other scholars Including students 
and general public who are interested Moreover, it is considered an opportunity to disseminate 
research results to various organizations. Both the public and private sectors are able to apply 
research results extensively in organizations. 
Keywords: Conference, Law, Research Result, Chiangmai, Presentation 
 
1.บทนำ 
 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1 

 
1 สมชาย ปรีชาศิลปกุล, การวจิัยกฎหมายทางเลือก: แนวคิดและพรมแดนความรู้ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2558), 20. 
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2 

2.หัวข้อเร่ือง 
 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2.1 หัวข้อย่อย  
 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2.2 หัวข้อย่อย  
 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
3.บทสรุป 
 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

บรรณานุกรม 
นัทมน คงเจริญ และ อุ่นใจ เจียมบูรณะกลุ. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของหญิงรากหญ้า : อดีต ปัจจุบัน อนาคต. 

เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. 
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์. “กลไกทางกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีจากมลพิษข้าม

พรมแดนของประเทศไทย: กรณีศกึษาเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถา่นหินหงสา แขวงไซยะบุรี ประเทศลาว.” 
วารสารนิตสิังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ,11 ฉ.1 (2561): 55-86.  
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