
 
 (สำเนา) 

ที ่อว8393(5).ว2/   18                              คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง 
 จังหวัดเชียงใหม่ 50200        
 

 1 กรกฎาคม 2563 
 

เรื่อง  ขยายระยะเวลาส่งผลงาน และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 

เรียน  อธิการบดี / คณบดี / ผู้บริหารหน่วยงาน / หัวหน้าส่วนราชการ / องค์กรพัฒนาเอกชน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายละเอียดโครงการ 1 ชุด 

   ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัด โครงการประชุมวิชาการนิติ
สังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” (Re – imagining Thai 
Legal Landscape) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวที
นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขากฎหมายและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างเครือข่ายนัก
กฎหมายเพื่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับสถาบันการศึกษา พัฒนาสังคม ชุมชน
และประเทศต่อไป 

ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้า
ร่วมโครงการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 และส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย 
เพื ่อนำเสนอในการประชุมด ังกล ่าว ทั ้งนี้ สามารถส่งบทความฉบับเต ็ม (Full Paper) ทางอีเมล์ 
lawcmuconference@gmail.com ตามแบบที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 กันยายน 2563 หรือสามารถ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ทีคุ่ณทินกฤต นุตวงษ์ หรือคุณวราลักษณ์ นาคเสน โทร.0 5394 2936 หรืออ่านรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ http://www.law.cmu.ac.th/lasc/conference/ หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดย
ทั่วกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
โทรศัพท ์ 0 5394 2936  
โทรสาร 0 5394 2920 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ด่วนที่สุด 
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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 

บัดนี ้- 1 กันยายน 2563 
เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)ทาง  
E-mail: lawcmuconference@gmail.com 
(ตามรูปแบบการพิมพ์ Proceedings ที่กำหนด) 

 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 
ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject) 
ทาง E-mail  

 1 – 15 ตุลาคม 2563 ผู้นำเสนอชำระค่าลงทะเบียน 
 20 ตุลาคม 2563 ประกาศโปรแกรมการประชุมและสถานที่จัดประชุม 
 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 ผู้นำเสนอส่งไฟล์ PowerPoint  

20 – 15 พฤศจิกายน 2563 
 ลงทะเบ ียนและชำระค ่าลงทะเบ ียนสำหรับ
ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป 

 20 พฤศจิกายน 2563  วันนำเสนอผลงาน 
 

7. อัตราค่าลงทะเบียน 
ประเภทการเข้าร่วม ค่าลงทะเบียน 

(บาท) 
ผู้นำเสนอผลงานประเภทบุคคลทั่วไป/ อาจารย์/ นักวิชาการ/ นักวิจัย / บุคลากรภาครัฐ 2,500.- 
ผู้นำเสนอผลงานประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 1,500.- 
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่นำเสนอผลงาน (ระหว่าง 20 – 30 ตุลาคม 63) 
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่นำเสนอผลงาน (หลัง 30 ต.ค. 63) 

500.- 
1,000.- 

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

ประกอบการประชุม 
 



3 
 
 
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 


