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************************
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทั่วไป นิสิตและนิสิต
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาร่ ว มส่ ง บทความด้ า นนิ ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งปัจจุบันได้รับการประเมินคุณภาพวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (2564-2567)
1. นโยบายการจัดพิมพ์
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารวิชาการด้านกฎหมาย
ตีพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณและ
นักวิชาการทั่วไป ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการด้านกฎหมายเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2. การประเมินคุณภาพบทความ
การจัดทาวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณนั้น กองบรรณาธิการฯคานึงถึงคุณภาพของ
บทความที่จะเผยแพร่เป็นสาคัญ จึงกาหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ (Peer-Review) แบบ
Double-Blinded โดยการคัดสรรและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านยุติธรรม
ทั่ ว ประเทศจากหลากหลายหน่ ว ยงานและตรงตามสาขาวิ ช าของงานวิ ช าการที่ พิ จ ารณาโดยยึ ด หลั ก
ความโปร่ งใส กล่ าวคื อ หากบทความเป็ น ของผู้ นิพ นธ์ภ ายในมหาวิท ยาลั ยทักษิ ณ ก็จะได้รับ การประเมิ น
คุณ ภาพจากผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกมหาวิท ยาลั ย โดยบทความ 1 เรื่อง จะได้รับ การประเมิน คุณ ภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
3. ลักษณะของบทความที่เผยแพร่
เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ฎีกาวิเคราะห์ หรือบทพินิจหนังสือ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการค้นคว้า การวิจัย การวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ด้านนิติศาสตร์
4. การเตรียมต้นฉบับ
ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ต้นฉบับด้วย
กระดาษขาวขนาด A4 หน้าเดียว ใส่เลขหน้ากากับหน้าทุกหน้า จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word
ใช้ ตั ว อั ก ษร TH Sarabun PSK ขนาดตามที่ ร ะบุ ความยาวของเนื้ อ หารวมไม่ เกิ น 15 หน้ า A4 การเว้ น
ระยะห่างจากขอบกระดาษ ซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว เว้นขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว
ใส่เลขกากับทุกหน้าที่มุมขวาบน

4.1 ผลงานทางวิชาการต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้
4.1.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย
4.1.1.1 ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเป็นชื่อเรื่องที่สั้น กะทัดรัด
ได้ใจความตรงกับ เนื้ อหา พิ มพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยชื่อ เรื่องภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของทุ กคา
ให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
4.1.1.2 ชื่ อ ผู้ เขี ย น ต้ อ งมี ค รบทุ ก คนทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ และให้ ใช้
ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ และให้จัดอยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ โดยให้กากับหมายเลขยกกาลังไว้ต่อท้าย
ด้วย สาหรับชื่อตาแหน่งหรือตาแหน่งวิชาการและหน่วยงานให้พิมพ์ไว้ในส่วนของเชิงอรรถ (หน้าที่ 1) โดยพิมพ์
ชื่อตาแหน่ง ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดระบุภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย (ตามรูปแบบในตัวอย่างต้นฉบับ) หรือจาก
งานย่อยถึงระดับสูงให้ตรงกับตัวเลขยกกาลังที่กากับไว้ในหน้าเดียวกัน และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16
4.1.1.3 บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 300 คา และ
อยู่ในบทความหน้าที่ 1 เท่านั้น และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ
4.1.1.4 คาสาคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เลือกคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บทความไม่เกิน 3 คา โดยพิมพ์ต่อจากส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ และ Abstract ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัว
ปกติ และให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ Keywords ให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ
4.1.1.5 บทนา บอกความสาคัญหรือที่มาของเรื่องที่เขียน วัตถุประสงค์ที่เขียนว่า
ต้องการให้ผู้อ่านทราบเรื่องใด ขอบเขตของเรื่องที่เขียน รวมถึงคาจากัดความหรือนิยามต่างๆ
4.1.1.6 เนื้อหา การเขียนส่ วนเนื้ อเรื่องจะต้องคานึ งถึงหลั กวิช าการในการเขียน
กรอบแนวความคิด (conceptual framework) ที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของ
เหตุที่นาไปสู่ผล (causal relationship) การอ้างอิงข้อมูลต่างๆ มีศิลป์ในการใช้ภาษาเพื่อนาเสนอเรื่องที่เขียน
การลาดับความ การบรรยาย วิธีการอ้างอิง สถิติและข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบเรื่องที่เขียน เพื่อให้ผู้อ่าน
เกิดความเข้าใจ
4.1.1.7 บทสรุป เป็นการสรุปประเด็นสาคัญของเรื่องที่เขียน การตั้งคาถามหรือ
ประเด็นกระตุ้นให้ผู้อ่านแสวงหาความรู้ต่อไป
4.1.1.8 องค์ความรู้ใหม่ นาเสนอผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ผลการวิจัย สามารถนาเสนอรูปแบบของการเขียนความเรียง หรือโมเดลพร้อมคาอธิบายที่กระชับ เข้าใจง่าย
4.1.1.9 เอกสารอ้างอิง ใช้การอ้างอิงแบบ APA 6th Edition เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ เช่น
[1] อานาจ เนตยสุภา รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี และธีรัช ลิมปยารยะ. (2559). คำอธิบำยกฎหมำยว่ำด้วยองค์กร
อัยกำรและพนักงำนอัยกำร, (พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
โดยไม่ต้องใส่เลขหน้า เว้นแต่อ้างอิงงานวิชาการประเภทบทความ ให้ใส่เลขหน้าตั้งแต่หน้าเริ่มต้นของบทความ
นั้นจนถึงหน้าสุดท้าย เช่น
[2] ศุ ภ วีร์ เกลี้ ย งจั น ทร์ . (2561). โรคชอบขโมยของ (Kleptomania) กั บ ความรับ ผิ ด ทางอาญาตามหลั ก
กฎหมายไทย, วำรสำรวิชำกำรนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 6(8), 95-114
ซึ่งผู้เขียนสามารถดูรูปแบบการอ้างอิง ได้จาก https://sac.kku.ac.th/kmsac/research/r19.pdf

4.1.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย
4.1.2.1 ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเป็นชื่อเรื่องที่สั้น กะทัดรัด
ได้ ใจความตรงกับ เนื้ อหา พิ มพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยชื่อ เรื่องภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของทุ กคา
ให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
4.1.2.2 ชื่ อ ผู้ เขี ย น ต้ อ งมี ค รบทุ ก คนทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ และให้ ใช้
ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ และให้จัดอยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ โดยให้กากับหมายเลขยกกาลังไว้ต่อท้าย
ด้วย สาหรับชื่อตาแหน่งหรือตาแหน่งวิชาการและหน่วยงานให้พิมพ์ไว้ในส่วนของเชิงอรรถ (หน้าที่ 1) โดยพิมพ์
ชื่อตาแหน่ง ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดระบุภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย (ตามรูปแบบในตัวอย่างต้นฉบับ) หรือจาก
งานย่อยถึงระดับสูงให้ตรงกับตัวเลขยกกาลังที่กากับไว้ในหน้าเดียวกัน และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16
4.1.2.2 บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 300 คา และ
อยู่ในบทความหน้าที่ 1 เท่านั้น และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ
4.1.2.3 คาสาคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เลือกคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บทความไม่เกิน 3 คา โดยพิมพ์ต่อจากส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ และ Abstract ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัว
ปกติ และให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ Keywords ให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ
4.1.2.4 บทน า บอกความส าคั ญ หรื อ ที่ ม าของปั ญ หาของสิ่ ง ที่ ท าการค้ น คว้ า
วิจัย หรือสร้างสรรค์ผลงาน และอาจรวมการสารวจเอกสาร (Review of Related Literature)
4.1.2.5 วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย (Objective) บอกวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย ในครั้ งนี้
โดยระบุเป็นข้อๆ
4.1.2.6 ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย (Methodology) บอกรายละเอี ย ดในวิ ธี ก ารวิ จั ย
การดาเนินการให้ได้มาถึงสิ่งที่ค้นคว้า สร้างสรรค์ เป็นต้น
4.1.2.7 ผลการวิ จั ย (Results) บอกถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย
หรือผลการสร้างสรรค์ และอาจให้แนวทางถึงการนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
4.1.2.8 สรุปและอภิปรายผล(Discussion) ให้แสดงถึงการสรุปผลที่ได้ถึงการวิจัย
และการให้เหตุผลว่าผลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย หรือสร้างสรรค์ ได้มาอย่างไรและทาไมถึงได้ผลอย่างนี้
4.1.2.9 ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)
4.1.2.10 กิตติกรรมประกาศ(ถ้ามี)
4.1.2.11 เอกสารอ้ า งอิ ง ใช้ ก ารอ้ า งอิ ง แบบ APA 6th Edition เป็ น ภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ เช่น
[1] อานาจ เนตยสุภา รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี และธีรัช ลิมปยารยะ. (2559). คำอธิบำยกฎหมำยว่ำด้วยองค์กร
อัยกำรและพนักงำนอัยกำร, (พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
โดยไม่ต้องใส่เลขหน้า เว้นแต่อ้างอิงงานวิชาการประเภทบทความ ให้ใส่เลขหน้าตั้งแต่หน้าเริ่มต้นของบทความ
นั้นจนถึงหน้าสุดท้าย เช่น
[2] ศุ ภ วีร์ เกลี้ ย งจั น ทร์ . (2561). โรคชอบขโมยของ (Kleptomania) กั บ ความรับ ผิ ด ทางอาญาตามหลั ก
กฎหมายไทย, วำรสำรวิชำกำรนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 6(8), 95-114
ซึ่งผู้เขียนสามารถดูรูปแบบการอ้างอิง ได้จาก https://sac.kku.ac.th/kmsac/research/r19.pdf

5. หน้าที่และจริยธรรมผู้นิพนธ์
5.1 ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
5.2 ในกรณีส่งงานวิชาการประเภทบทความวิจัย ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทา
วิจัยโดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
5.3 หากมีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น มาใช้ในผลงานของตนเอง ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่นนั้น
โดยรวมทั้งการจัดทารายการอ้างอิงท้ายผลงานตามรูปแบบที่วารสารกาหนดไว้
5.4 ผู้นิพนธ์ต้องเขียนผลงานให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในข้อ 4 (การเตรียมต้นฉบับ)
5.5 ในกรณีได้รับทุนสนับสนุนการทาผลงานวิชาการ ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนด้วย
5.6 ผู้นิพนธ์ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)
6. การส่งต้นฉบับ
ผู้เขีย นสามารถส่ งต้น ฉบั บ บทความเพื่อตีพิ มพ์ ในวารสารวิช าการนิ ติศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยทักษิ ณ
ทางระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ที่ https://www.tcithaijo.org/index.php/lawtsu/ โดยมี ขั้ น ตอน
ดังนี้
6.1 สมัครสมาชิกวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ขั้นตอนการลงทะเบียนบนหน้า
เว็บไซต์วารสารวิชาการนิติศาสตร์)
6.2 ส่ ง บทความ .doc และ .pdf ผ่ า นระบบวารสารออนไลน์ ข องวารสารวิ ช าการนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยกรอกข้อมูลให้ ครบถ้ วน (ขั้นตอนการส่งบทความบนหน้าเว็บไซต์วารสารวิชาการ
นิติศาสตร์)
7. ขั้นตอนและระยะเวลา การดาเนินการจัดทาวารสารวิชาการนิติศาสตร์ ประจาปี 2565
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1 รับต้นฉบับจากผู้เขียนบทความผ่านระบบ ThaiJO
ทุกวัน
2 ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ
3 วัน
3 จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่านประเมินต้นฉบับ
14 วัน
จานวน 2 ท่านต่อเรื่อง
4
5
6
7

ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review)
ตรวจสอบความถูกต้องและจัดพิมพ์ต้นฉบับ
ดาเนินการจัดทารูปเล่ม
ดาเนินการเผยแพร่

7 วัน
7 วัน
14 วัน
มกราคมของทุกปี

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

(ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค)
คณบดีคณะนิติศาสตร์

