ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การจัดท�ำวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจ�ำปี 2562 (รอบตีพิมพ์เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
************************
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการทั่วไป และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาร่วมส่งบทความด้านนิติศาสตร์
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. นโยบายการจัดพิมพ์
วารสารวิชาการนิติศาสตร์เป็นวารสารวิชาการรายปี (1 ฉบับต่อปี)
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณและนักวิชาการทั่วไป
ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2. การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความ

ในการจัดท�ำวารสารวิชาการนิติศาสตร์นั้น มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้ค�ำนึงถึงคุณภาพของบทความที่จะเผยแพร่เป็นส�ำคัญ จึงได้ด�ำเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความ (Peer Review) โดยการคัดสรร
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
จากนั้นได้ด�ำเนินการจัดประชุมและแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมพิจารณา
บทความ
.../3.
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3. ลักษณะของบทความที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์
เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ฎีกาวิเคราะห์
หรือบทพินจิ หนังสือ ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการค้นคว้า การวิจยั การวิเคราะห์วจิ ารณ์
หรือเสนอแนวคิดใหม่ด้านนิติศาสตร์
4. การเตรียมต้นฉบับ
4.1 รูปแบบและการจัดพิมพ์
		 4.1.1 ผลงานทางวิ ช าการที่ รั บ พิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ต ้ อ งพิ ม พ์ เ ป็ น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ตน้ ฉบับด้วยกระดาษขาวขนาดเอ 4 หน้าเดียว
แบ่งเป็น 2 คอลัมน์ มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า ด้วยโปรแกรม Microsoft
Word for Windows ใช้ตัวอักษร AngsanaUpc ขนาด 16
		 4.1.2 เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว
เว้นขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว ใส่เลขก�ำกับทุกหน้า
ที่มุมขวาบน
		 4.1.3 ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อผู้เขียนพิมพ์ไว้
มุมขวามือของหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง และท�ำเชิงอรรถด้วยเครื่องหมาย *
บอกต�ำแหน่ง/ ต�ำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี) และสถานที่ท�ำงานไว้ด้านล่างของ
หน้ากระดาษนั้น ๆ
4.2 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้
		 4.2.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย ชือ่ เรือ่ งมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ควรเป็นชื่อเรื่องที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความตรงกับเนื้อหาและ
ต้องมีบทคัดย่อ (abtract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวประมาณ
200 ค�ำและค�ำส�ำคัญ โดยให้จัดโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้คือ บทน�ำ เนื้อหา
บทสรุปและเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม)
		 4.2.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ควรเป็นชื่อเรื่องที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความตรงกับเนื้อหาและ
ต้องมีบทคัดย่อ (abtract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวประมาณ
200 ค�ำและค�ำส�ำคัญ โดยให้จดั โครงสร้างตามล�ำดับดังนีค้ อื บทน�ำ วิธกี ารศึกษา
ผลการศึกษา อภิปรายผล สรุป ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม)
.../ทั้งนี้
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ทัง้ นีถ้ า้ หากมีตารางหรือรูปประกอบ ต้องแยกออกจากเนือ้ เรือ่ งหน้าละ
รายการ รูปถ่ายอาจเป็นภาพสไลด์ ภาพสี ภาพขาวด�ำก็ได้ แต่ควรให้มีความ
ขาว-ด�ำชัดเจน (มี contrast สูง) ภาพวาดควรวาดด้วยหมึกอินเดียน หรือ
พิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์
5. การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
กรณีทผี่ เู้ ขียนต้องการระบุแหล่งทีม่ าของข้อมูลในเนือ้ เรือ่ ง ให้ใช้วธิ กี าร
อ้างอิงในส่วนของเนือ้ เรือ่ งแบบ foot note โดยระบุ ชือ่ ผูแ้ ต่ง และปีพมิ พ์ของ
เอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของ
ข้อความนั้นและอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างด้วยก็ได้หากต้องการ และ
ให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการ
เอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการ
ตามล�ำดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส�ำหรับผลงานวิชาการ
ภาษาไทยหรือ Reference ส�ำหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รปู แบบ
การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ foot note ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดงั นี้
5.1 ชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ์). สถานที่พิมพ์ :
ผูจ้ ดั พิมพ์. พรพิมล ตรีโชติ. (2542). ชนกลุม่ น้อยกับรัฐบาลพม่า. กรุงเทพฯ :
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
5.2 บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง
ชือ่ ผูแ้ ต่ง. (ปีทพี่ มิ พ์). ชือ่ บทความ. ในชือ่ บรรณาธิการ (บรรณาธิการ),
ชื่ อ เรื่ อ ง (ฉบั บ พิ ม พ์ , หน้ า ที่ ป รากฏบทความ). สถานที่ พิ ม พ์ :
ผู้จัดพิมพ์. เสรี ลีลาภัย. (2542). เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศก�ำลังพัฒนา
และสถานการณ์ในประเทศไทย.ใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ), 1999
จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย. (หน้า 90-141). กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5.3 บทความในวารสาร
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ล�ำดับที่),
เลขหน้าทีป่ รากฏในบทความวารสาร. พุทธชาด โปธิบาลและธนานันท์ ตรงดี.
(2541). สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 4(2), 167-187.
.../5.4
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5.4 สาระสังเขปจากฐานข้อมูล CD-ROM
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ (ซีดี-รอม). ชื่อวารสาร, ปีที่
(ล� ำ ดั บ ที่ ) , เลขหน้ า ที่ ป รากฏบทความในวารสาร, สาระสั ง เขปจาก :
ชื่อฐานข้อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการค้น. Preston, W. (1982).
PoetryideasinteachingIiteratureandwritingtoforeignstudent
(CD-ROM) .TESOLQuarterly, 16,489-502,Abstractfrom : DialogFile :
ERICItem : EJ274529.
5.5 บทความในหนังสือพิมพ์
ผู้เขียนบทความ. (วันที่ เดือน ปี) .ชื่อบทความ.ชื่อหนังสือพิมพ์,
เลขหน้า. คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.. (12 มกราคม 2537). ข้าวไกลนา.
สยามรัฐ, หน้า 3.
5.6 วิทยานิพนธ์
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ .ระดับวิทยานิพนธ์,
สาขาวิชา คณะมหาวิทยาลัย. กนกวรรณ ภิบาลสุข. (2534). ปัจจัยทีผ่ ล
ต่อความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายค่าบริการบ�ำบัดน�ำ้ เสียของประชาชนในกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสิง่ แวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
5.7 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ (ถ้ามี), ชื่อเรื่อง. (ประเภทของ
แหล่งข้อมูล). แหล่งที่มา : ชื่อแหล่งที่ให้บริการบนอินเตอร์เน็ต.
(วันเดือนปีที่สืบค้นข้อมูล).
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. (วันที่ค้นข้อมูล : 1995, June 14).
.../6.
160

วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม 2560 - มิถุนายน 2561

6. การส่งต้นฉบับ
6.1 ส่ ง ต้ น ฉบั บ จ� ำ นวน 2 ชุ ด พร้ อ มแนบไฟล์ ข ้ อ มู ล ส่ ง ในนาม
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนิตศิ าสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถนนกาญจนวนิ ช ต� ำ บลเขารู ป ช้ า ง อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา 90000
อีเมล์ : suphavee_k@hotmail.com ชื่อเรื่องใน E-mail ให้ระบุว่า
ส่งบทความวิชาการนิติศาสตร์
6.2 พิมพ์ชื่อผู้เขียนพร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อกับผู้เขียนได้สะดวก
แนบมากับต้นฉบับบทความด้วย
7. ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ
บทความทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ผเู้ ขียนจะได้รบั ค่าตอบแทนเรือ่ งละ
5,000 บาท พร้อมวารสารวิชาการนิตศิ าสตร์ฉบับทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่จำ� นวน 2 เล่ม
8. ขั้นตอนด�ำเนินการจัดท�ำวารสารวิชาการนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2562
ล�ำดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1
2
3
4
5

6
7

ประกาศหลักเกณฑ์และรับต้นฉบับจากผู้เขียนบทความ ก.ค.61-พ.ย.61
ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ
ก.ค.61-พ.ย.61
จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อ่านประเมินต้นฉบับ
จ�ำนวน 2 ท่านต่อเรื่อง
ก.ค.61-ม.ค.62
ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินของ
ก.พ.62
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
ตรวจสอบความถูกต้องและจัดพิมพ์ต้นฉบับ
มี.ค.62

ด�ำเนินการจัดท�ำรูปเล่ม
ด�ำเนินการเผยแพร่
ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2561

					
					

เม.ย.62
พ.ค.-มิ.ย.62

(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค)
คณบดีคณะนิติศาสตร์
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