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ข้อแนะนำในกำรส่งบทควำม
คำแนะนำกำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
“ธรรมศำสตร์ - นิติพัฒน์” ครั้งที่ 2
บทควำมหรือผลงำนวิชำกำรมีลักษณะ ดังนี้
1) บทความที่จะส่งมาเพื่อพิจารณานาเสนอในการประชุมวิชาการฯ ต้องเป็นงานวิชาการด้านกฎหมาย
ภายใต้หัวข้อเรื่อง "กฎหมำยเพื่อกำรพัฒนำสังคมที่เป็นธรรม"
2) บทความเป็นประเภทบทความวิจัย (Research Article) หรือบทความวิชาการ (Journal Article)
3) บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมวิชาการอื่นใด
4) บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง
น้อย 2 ท่าน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลในการประเมินบทความแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ประเมินสองทาง (Double-blind
Review) ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นสิ้นสุด
5) บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏอยู่ ในรายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาตินี้เป็นของ
ผู้เขียนโดยเฉพาะ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของตน คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
กองบรรณาธิการไม่จาเป็นต้องเห็นด้วย
6) การเขียนบทความต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนทุกคน ประวัติของผู้เขียนให้เขียนเป็นเชิงอรรถ ระบุคุณวุฒิสูงสุด ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
และสถานที่ทางานของผู้เขียนทุกคน โดยให้ใส่เครื่องหมาย * เยื้องไปด้านขวามือท้ายนามสกุลของผู้เขียน
- บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่น้อยกว่า 150 คา และไม่เกิน 250 คา

7) ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 25 หน้า เว้นห่างจากขอบบน 2.5
ซม. ขอบซ้าย 2.5 ซม. ขอบขวา 2 ซม. และขอบล่าง 2 ซม. โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
8) มีการอ้างอิงโดยใช้เชิงอรรถในรูปแบบสากลที่ใช้ สาหรับวารสารด้านกฎหมาย เช่น ระบบ Ascula ,
Chicago , Harvard sych AGL03
กำรส่งบทควำม
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3. TU ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
NIDA คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
ทั้งนี้ การพิจารณาบทความหรือผลงานวิชาการที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อนาเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เป็นสิทธิของกองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบใน
เนื้อหาหรือความถูกต้องของบทความหรือผลงานวิชาการที่ส่งมาตีพิมพ์ และสงวนสิทธิในการ ตรวจแก้ไขบทความ
หรือผลงานวิชาการที่ส่งมาตีพิมพ์ และอาจจะส่งบทความหรือผลงานวิชาการคืนไปยัง ผู้เขียนเพื่อให้แก้ไขเพิ่มเติม
หรือพิมพ์ต้นฉบับ ใ ห ม่ แลวแต่กรณี
บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ทุกเรื่องจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรง
ตามสาขาวิชา
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