
 

 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การส่งบทความทางวชิาการ หรือ บทความจากผลงานวจัิยด้านนิติศาสตร์  

เพือ่ตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
************************ 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย ์นกัวิจยั และนกัวิชาการทัว่ไป 
ร่วมส่งบทความทางวิชาการ หรือบทความจากผลงานวิจยั เพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

1.  นโยบายการจัดพมิพ์ 

วารสารวชิาการนิติศาสตร์เป็นวารสารวชิาการรายปี (1ฉบบัต่อปี) ของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ  ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้คณาจารย ์บุคลากร มหาวิทยาลยัทกัษิณและนกัวิชาการทัว่ไป 
ไดมี้โอกาสเสนอผลงานวชิาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปล่ียนวิทยาการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ  

2.  การจัดตั้งคณะกรรมการพจิารณาผลงานวชิาการ 

 ในการจดัท าวารสารวชิาการนิติศาสตร์นั้น มหาวทิยาลยัทกัษิณไดค้  านึงถึงคุณภาพของบทความท่ีจะ
เผยแพร่เป็นส าคญั จึงไดด้ าเนินการจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความ (Peer Review) โดยการคดัสรร
ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จากนั้นไดด้ าเนินการจดัประชุมและ
แต่งตั้งผูท่ี้มีความเหมาะสม ซ่ึงบทความท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาบทความแล้วนั้น 
ผูเ้ขียนสามารถน าไปใชข้อต าแหน่งทางวชิาการได ้

3.  ลกัษณะของบทความทีเ่ผยแพร่ในวารสารวชิาการนิติศาสตร์ 
   เป็นบทความวชิาการ  บทความวจิยั  บทความปริทศัน์  และบทพินิจหนงัสือ  ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
คน้ควา้  การวจิยั  การวเิคราะห์วจิารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่  

4.  การเตรียมต้นฉบับ 

4.1  รูปแบบและการจดัพิมพ ์

4.1.1 ผลงานทางวชิาการท่ีรับพิจารณาตีพิมพต์อ้งพิมพเ์ป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ     
พิมพต์น้ฉบบัดว้ยกระดาษขาวขนาดเอ 4 หนา้เดียว  แบ่งเป็น 2  คอลมัน์ มีความยาวไม่เกิน 15  หนา้   
ดว้ยโปรแกรม Microsoft  Word  for  Windows  ใชต้วัอกัษร  Angsana  Upc  ขนาด 16   

4.1.2 เวน้ระยะห่างจากขอบกระดาษซา้ย 1.5 น้ิว ดา้นขวา 1 น้ิว เวน้ขอบกระดาษ    
ดา้นบน  1.5  น้ิว  และดา้นล่าง  1  น้ิว  ใส่เลขก ากบัทุกหนา้ท่ีมุมขวาบน 



4.1.3 ช่ือเร่ืองพิมพไ์วก่ึ้งกลางหนา้กระดาษ  ช่ือผูเ้ขียนพิมพไ์วมุ้มขวามือของหนา้กระดาษ 

ใตช่ื้อเร่ือง  และท าเชิงอรรถดว้ยเคร่ืองหมาย * บอกต าแหน่งและสถานท่ีท างานไวด้า้นล่างของหนา้กระดาษ
นั้น ๆ   

 

4.2  ผลงานทางวชิาการทุกประเภทตอ้งมีส่วนประกอบทัว่ไป  ดงัน้ี  
    4.2.1  ช่ือเร่ืองมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรเป็นช่ือเร่ืองท่ีสั้น กะทดัรัด ไดใ้จความตรง 

กบัเน้ือหา 
   4.2.2  ช่ือผูเ้ขียน ต าแหน่งทางวชิาการ (ถา้มี) ของผูเ้ขียนครบทุกคน  และสถานท่ีท างานหรือ 

หน่วยงานตน้สังกดั 
   4.2.3  สถานท่ีติดต่อของผูเ้ขียนครบทุกคน 

 ส่วนผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจยัต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติม คือ ต้องมีบทคดัย่อ 
(abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวประมาณ 200 ค า  และให้จดัโครงสร้างของบทความ
ตามล าดบัดงัน้ีคือ บทน า  วธีิการศึกษา  ผลการศึกษา  อภิปรายผล  สรุป  ขอ้เสนอแนะ  และเอกสารอา้งอิง 
 ถา้หากมีตารางหรือรูปประกอบ ตอ้งแยกออกจากเน้ือเร่ืองหนา้ละรายการ รูปถ่ายอาจเป็นภาพสไลด ์ 
ภาพสี ภาพขาวด าก็ได ้แต่ควรให้มีความขาว-ด าชดัเจน ( มี contrast สูง ) ภาพวาดควรวาดดว้ยหมึกอินเดียน 
หรือพิมพจ์ากเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 
5. การอ้างองิและการเขียนเอกสารอ้างองิ 
 กรณีท่ีผูเ้ขียนตอ้งการระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในเน้ือเร่ือง ให้ใชว้ิธีการอา้งอิงในส่วนของเน้ือเร่ือง
แบบนาม-ปี (author-date in-text citation )โดยระบุ ช่ือผูแ้ต่ง และปีพิมพข์องเอกสาร ไวข้า้งหนา้หรือขา้งหลงั
ขอ้ความท่ีตอ้งการอา้ง เพื่อบอกแหล่งท่ีมาของขอ้ความนั้นและอาจระบุเลขหนา้ของเอกสารท่ีอา้งดว้ยก็ได้
หากตอ้งการ และใหมี้การอา้งอิงส่วนทา้ยเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดท่ี
ผูเ้ขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามล าดับอักษรช่ือผู ้แต่ง ภายใต้หัวข้อ 
เอกสารอา้งอิง ส าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference ส าหรับผลงานวิชาการภาษาองักฤษ  โดยใช้
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association ) ตวัอย่างการเขียน
เอกสารอา้งอิงมีดงัน้ี 

5.1 ช่ือหนังสือ  
       ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์.  ช่ือเร่ือง.  (ฉบบัพิมพ)์.  สถานท่ีพิมพ ์: ผูจ้ดัพิมพ.์ 
       พรพิมล  ตรีโชติ.  (2542).  ชนกลุ่มน้อยกบัรัฐบาลพม่า.  กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุน 

                      สนบัสนุนการวจิยั. 
5.2 บทความ/เร่ือง/ตอน ในหนังสือรวมเร่ือง 
       ช่ือผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ)์.  ช่ือบทความ. ในช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ),  ช่ือเร่ือง (ฉบบัพิมพ,์   
                      หนา้ท่ีปรากฏบทความ).  สถานท่ีพิมพ ์: ผูจ้ดัพิมพ.์ 



     เสรี  ลีลาภยั.  (2542).  เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศก าลงัพฒันาและสถานการณ์ในประเทศ 
                    ไทย.  ใน ณรงค ์เพช็รประเสริฐ (บรรณาธิการ),  1999 จุดเปลีย่นแห่งยุคสมัย.   
                    (หนา้ 90-141). กรุงเทพฯ : ศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์  
                    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
5.3 บทความในวารสาร 
       ช่ือผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ)์.  ช่ือบทความ.  ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ล าดบัท่ี),  เลขหนา้ท่ีปรากฏในบทความ        
                     วารสาร. 
       พุทธชาด  โปธิบาลและธนานนัท ์ ตรงดี.  (2541). สถานะของภาษาตากใบในภาษาถ่ิน. วารสาร 

                      สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 4(2), 167-187. 
5.4 สาระสังเขปจากฐานข้อมูล CD-ROM 
       ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์.  ช่ือบทความ (ซีดี-รอม).  ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ล าดบัท่ี),  เลขหนา้ท่ีปรากฏ            
       บทความในวารสาร, สาระสังเขปจาก : ช่ือฐานขอ้มูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการคน้. 
     Preston, W. (1982). Poetry ideas in teaching Iiterature and writing to foreign student (CD- 
                    ROM) .TESOL Quarterly, 16,489-502,  Abstract from: Dialog File : ERIC Item:      
                    EJ274529. 

        5.5 บทความในหนังสือพมิพ์ 
       ผูเ้ขียนบทความ.(วนัท่ี เดือน ปี) .ช่ือบทความ.ช่ือหนงัสือพิมพ,์เลขหนา้. 
       คึกฤทธ์ิ  ปราโมช,ม.ร.ว..  (12 มกราคม 2537).  ขา้วไกลนา.  สยามรัฐ, หนา้ 3. 
       ในกรณีท่ีไม่ทราบช่ือผูเ้ขียนบทความใหล้งรายการดงัน้ี 
       ช่ือบทความ. (วนัท่ี เดือน ปี). ช่ือหนงัสือพิมพ,์ เลขหนา้. 
       ริมฝ่ังแม่น ้ามูล ความขดัแยง้ท่ียงัไม่จบส้ิน.  (22 พฤษภาคม 2537)มติชน, หนา้ 21. 

5.6 วทิยานิพนธ์ 
       ผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือวทิยานิพนธ์ .ระดบัวทิยานิพนธ์, สาขาวชิา         
                       คณะมหาวทิยาลยั. 
       กนกวรรณ  ภิบาลสุข.  (2534).  ปัจจยัท่ีผลต่อความเต็มใจท่ีจะจ่ายค่าบริการบ าบดัน ้าเสียของ       
                       ประชาชนในกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบณัฑิต, สาขา          
                       ส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล. 

         5.7 แหล่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
      ช่ือผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ)์.  ช่ือบทความ (ถา้มี) , ช่ือเร่ือง.  (ประเภทของแหล่งขอ้มูล).  แหล่งท่ีมา : ช่ือ 
                     แหล่งท่ีใหบ้ริการบนอินเตอร์เน็ต.  (วนัเดือนปีท่ีสืบคน้ขอ้มูล). 
     
 



       Daniel,R.T. (1995) . The History of Western Music .  In Britannica Online : Macropaedia.  
                    (Online).  Available : http//www.ed.com : 180/cgi-bin/g : ocF=macro/5004/45/0.html.  
                    (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 1995, June 14). 

       6. การส่งต้นฉบับ 
6.1 ส่งตน้ฉบบัจ านวน 2 ชุดพร้อมแนบไฟลข์อ้มูล ส่งในนามคณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยั 

ทกัษิณ  ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปชา้ง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  90000  หรือส่ง File บทความมาทาง
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) lawtsu2012@yahoo.com 

6.2 พิมพช่ื์อผูเ้ขียนพร้อมท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(E-mail) ท่ีสามารถติดต่อกบัผูเ้ขียนไดส้ะดวกแนบมากบัตน้ฉบบับทความดว้ย 
         7. ค่าตอบแทน 
  บทความทางวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์  ผูเ้ขียนจะไดรั้บค่าตอบแทนเร่ืองละ  2,000  บาท 
พร้อมวารสารวชิาการนิติศาสตร์ฉบบัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ จ านวน 2 เล่ม 
 

 
       ประกาศ ณ วนัท่ี         มิถุนายน  2555 
       
 
 
        (นายศรุต  จุ๋ยมณี) 
                 คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


