ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง หลักเกณฑ์ การส่ งบทความทางวิชาการ หรือ บทความจากผลงานวิจัยด้ านนิติศาสตร์
เพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
************************
คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิ ญชวนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจยั และนักวิชาการทัว่ ไป
ร่ วมส่ งบทความทางวิชาการ หรื อบทความจากผลงานวิจยั เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. นโยบายการจัดพิมพ์
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ เป็ นวารสารวิชาการรายปี (1ฉบับต่อปี ) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ที่จดั ทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณและนักวิชาการทัว่ ไป
ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวิทยาการอันเป็ นประโยชน์ต่อชุ มชน สังคมและ
ประเทศชาติ
2. การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ
ในการจัดทาวารสารวิชาการนิติศาสตร์ น้ นั มหาวิทยาลัยทักษิณได้คานึงถึงคุณภาพของบทความที่จะ
เผยแพร่ เป็ นสาคัญ จึงได้ดาเนิ นการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความ (Peer Review) โดยการคัดสรร
ผูท้ รงคุ ณวุฒิสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ จากนั้นได้ดาเนิ นการจัดประชุ มและ
แต่งตั้งผูท้ ี่ มี ความเหมาะสม ซึ่ งบทความที่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิ จารณาบทความแล้วนั้น
ผูเ้ ขียนสามารถนาไปใช้ขอตาแหน่งทางวิชาการได้
3. ลักษณะของบทความทีเ่ ผยแพร่ ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์
เป็ นบทความวิชาการ บทความวิจยั บทความปริ ทศั น์ และบทพินิจหนังสื อ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการ
ค้นคว้า การวิจยั การวิเคราะห์วจิ ารณ์ หรื อเสนอแนวคิดใหม่
4. การเตรียมต้ นฉบับ
4.1 รู ปแบบและการจัดพิมพ์
4.1.1 ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์ตอ้ งพิมพ์เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
พิมพ์ตน้ ฉบับด้วยกระดาษขาวขนาดเอ 4 หน้าเดียว แบ่งเป็ น 2 คอลัมน์ มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows ใช้ตวั อักษร Angsana Upc ขนาด 16
4.1.2 เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว เว้นขอบกระดาษ
ด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว ใส่ เลขกากับทุกหน้าที่มุมขวาบน

4.1.3 ชื่อเรื่ องพิมพ์ไว้ก่ ึงกลางหน้ากระดาษ ชื่อผูเ้ ขียนพิมพ์ไว้มุมขวามือของหน้ากระดาษ
ใต้ชื่อเรื่ อง และทาเชิงอรรถด้วยเครื่ องหมาย * บอกตาแหน่งและสถานที่ทางานไว้ดา้ นล่างของหน้ากระดาษ
นั้น ๆ
4.2 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบทัว่ ไป ดังนี้
4.2.1 ชื่อเรื่ องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเป็ นชื่อเรื่ องที่ส้ นั กะทัดรัด ได้ใจความตรง
กับเนื้อหา
4.2.2 ชื่อผูเ้ ขียน ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผูเ้ ขียนครบทุกคน และสถานที่ทางานหรื อ
หน่วยงานต้นสังกัด
4.2.3 สถานที่ติดต่อของผูเ้ ขียนครบทุกคน
ส่ วนผลงานทางวิ ช าการประเภทบทความวิจยั ต้องมี ส่ วนประกอบเพิ่ ม เติ ม คื อ ต้องมี บ ทคัดย่อ
(abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 200 คา และให้จดั โครงสร้ างของบทความ
ตามลาดับดังนี้คือ บทนา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผล สรุ ป ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
ถ้าหากมีตารางหรื อรู ปประกอบ ต้องแยกออกจากเนื้อเรื่ องหน้าละรายการ รู ปถ่ายอาจเป็ นภาพสไลด์
ภาพสี ภาพขาวดาก็ได้ แต่ควรให้มีความขาว-ดาชัดเจน ( มี contrast สู ง ) ภาพวาดควรวาดด้วยหมึกอินเดียน
หรื อพิมพ์จากเครื่ องพิมพ์เลเซอร์
5. การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
กรณี ที่ผเู ้ ขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้ อเรื่ อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่ วนของเนื้ อเรื่ อง
แบบนาม-ปี (author-date in-text citation )โดยระบุ ชื่อผูแ้ ต่ง และปี พิมพ์ของเอกสาร ไว้ขา้ งหน้าหรื อข้างหลัง
ข้อความที่ตอ้ งการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นและอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อา้ งด้วยก็ได้
หากต้องการ และให้มีการอ้างอิงส่ วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่
ผูเ้ ขี ย นได้ใ ช้อ้า งอิ ง ในการเขี ย นผลงานนั้น ๆ จัด เรี ย งรายการตามล าดับ อัก ษรชื่ อ ผู ้แ ต่ ง ภายใต้หั ว ข้อ
เอกสารอ้างอิง สาหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรื อ Reference สาหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้
รู ป แบบการเขี ย นเอกสารอ้า งอิ ง แบบ APA (American Psychological Association ) ตัวอย่า งการเขี ย น
เอกสารอ้างอิงมีดงั นี้
5.1 ชื่อหนังสื อ
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่ อเรื่อง. (ฉบับพิมพ์). สถานที่พิมพ์ : ผูจ้ ดั พิมพ์.
พรพิมล ตรี โชติ. (2542). ชนกลุ่มน้ อยกับรัฐบาลพม่ า. กรุ งเทพฯ : สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั .
5.2 บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสื อรวมเรื่อง
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ฉบับพิมพ์,
หน้าที่ปรากฏบทความ). สถานที่พิมพ์ : ผูจ้ ดั พิมพ์.

เสรี ลีลาภัย. (2542). เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกาลังพัฒนาและสถานการณ์ในประเทศ
ไทย. ใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ (บรรณาธิการ), 1999 จุดเปลีย่ นแห่ งยุคสมัย.
(หน้า 90-141). กรุ งเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5.3 บทความในวารสาร
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปี ที่(ลาดับที่), เลขหน้าที่ปรากฏในบทความ
วารสาร.
พุทธชาด โปธิบาลและธนานันท์ ตรงดี. (2541). สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น. วารสาร
สงขลานคริ นทร์ ฉบับสั งคมศาสตร์ และมนุษย์ ศาสตร์ , 4(2), 167-187.
5.4 สาระสั งเขปจากฐานข้ อมูล CD-ROM
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อบทความ (ซีดี-รอม). ชื่อวารสาร, ปี ที่(ลาดับที่), เลขหน้าที่ปรากฏ
บทความในวารสาร, สาระสังเขปจาก : ชื่อฐานข้อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการค้น.
Preston, W. (1982). Poetry ideas in teaching Iiterature and writing to foreign student (CDROM) .TESOL Quarterly, 16,489-502, Abstract from: Dialog File : ERIC Item:
EJ274529.
5.5 บทความในหนังสื อพิมพ์
ผูเ้ ขียนบทความ.(วันที่ เดือน ปี ) .ชื่อบทความ.ชื่อหนังสื อพิมพ์,เลขหน้า.
คึกฤทธิ์ ปราโมช,ม.ร.ว.. (12 มกราคม 2537). ข้าวไกลนา. สยามรัฐ, หน้า 3.
ในกรณี ที่ไม่ทราบชื่ อผูเ้ ขียนบทความให้ลงรายการดังนี้
ชื่อบทความ. (วันที่ เดือน ปี ). ชื่อหนังสื อพิมพ์, เลขหน้า.
ริ มฝั่งแม่น้ ามูล ความขัดแย้งที่ยงั ไม่จบสิ้ น. (22 พฤษภาคม 2537)มติชน, หน้า 21.
5.6 วิทยานิพนธ์
ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ .ระดับวิทยานิพนธ์, สาขาวิชา
คณะมหาวิทยาลัย.
กนกวรรณ ภิบาลสุ ข. (2534). ปั จจัยที่ผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริ การบาบัดน้ าเสี ยของ
ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
สิ่ งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล.
5.7 แหล่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อบทความ (ถ้ามี) , ชื่อเรื่ อง. (ประเภทของแหล่งข้อมูล). แหล่งที่มา : ชื่อ
แหล่งที่ให้บริ การบนอินเตอร์ เน็ต. (วันเดือนปี ที่สืบค้นข้อมูล).

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.
(วันที่คน้ ข้อมูล : 1995, June 14).
6. การส่ งต้ นฉบับ
6.1 ส่ งต้นฉบับจานวน 2 ชุดพร้อมแนบไฟล์ขอ้ มูล ส่ งในนามคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารู ปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 หรื อส่ ง File บทความมาทาง
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) lawtsu2012@yahoo.com
6.2 พิมพ์ชื่อผูเ้ ขียนพร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) ที่สามารถติดต่อกับผูเ้ ขียนได้สะดวกแนบมากับต้นฉบับบทความด้วย
7. ค่ าตอบแทน
บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ผูเ้ ขียนจะได้รับค่าตอบแทนเรื่ องละ 2,000 บาท
พร้อมวารสารวิชาการนิติศาสตร์ ฉบับที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จานวน 2 เล่ม
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน 2555

(นายศรุ ต จุ๋ยมณี )
คณบดีคณะนิติศาสตร์

