คําแนะนําในการส่ งบทความวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้กฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ ของสาขานิติศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั นักนิติศาสตร์
และผูส้ นใจทัว่ ไป

ขอบเขต

วารสารวิชาการคณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกี ยรติ รับพิจ ารณาบทความวิชาการ
บทความวิจยั หรื อวิทยานิ พนธ์ บทความปริ ทศั น์ (review article) บทความวิจารณ์บทความ (article review) และ
บทความพิเศษสรุ ปจากการอภิปราย สัมมนา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา

ประเภทของบทความ

1. บทความทางวิชาการ ความยาวของเนื้อหา 10 - 12 หน้ากระดาษ A4
2. บทความวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์ ความยาวของเนื้อหา 10-15 หน้ากระดาษ A4
3. บทความปริ ทศั น์ บทความวิจารณ์บทความ และบทความพิเศษ สรุ ปการอภิปราย สัมมนา ความยาว
ของเนื้อหา 5-8 หน้ากระดาษ A4

แนวปฏิบัติการนําเสนอบทความ

1.บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ตอ้ งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยูร่ ะหว่างการ
เสนอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นหรื อรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ
2.บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิ การและผูป้ ระเมินบทความ
ที่กองบรรณาธิการกําหนด โดยผูป้ ระเมินไม่ทราบว่าผูเ้ สนอบทความเป็ นผูใ้ ด (blind review) ผลการพิจารณาจาก
กองบรรณาธิการถือเป็ นสิ้นสุด ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตรวจทานแก้ไขต้นฉบับตามเกณฑ์

การเตรียมต้ นฉบับ

1. พิมพ์ดว้ ย Microsoft Word สําหรับภาษาไทยใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 15 point
ภาษาอังกฤษใช้ตวั อักษร Time New Roman ขนาดตัวอักษร 12 point ถ้ามีตวั เลข ต้องพิมพ์เป็ นเลขอารบิก และ
เชิงอรรถภาษาไทยใช้ตวั อักษร Angasana New ขนาดตัวอักษร 12 point เชิงอรรถภาษาอังกฤษใช้ตวั อักษร Time
New Roman ขนาดตัวอักษร 9 point
2.ชื่อเรื่ องพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลางหน้ากระดาษ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผูเ้ ขียนอยูใ่ ต้ชื่อเรื่ อง
เยื้องลงมาทางขวามือ พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรเอน ส่วนตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด และสถานที่
ทํางานของผูเ้ ขียน พิมพ์ไว้เป็ นเชิงอรรถในหน้าแรก
3.บทความวิชาการ เป็ นบทความที่นาํ เสนอเนื้ อหาสาระจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ประกอบด้วย ชื่อ
เรื่ องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผูเ้ ขียน บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมกัน
ไม่เกิ น 800 คํา คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเลือกคําที่ เกี่ ยวข้องไม่เกิ น 3 คํา บทนํา
เนื้อหา สรุ ปและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม

4. บทความวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ เป็ นบทความจากการวิจยั หรื อจากวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่ อง
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผูท้ าํ วิจยั บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) คําสําคัญ (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) บทนํา วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ วิธีดาํ เนินงานวิจยั ผลการวิจยั (สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ)

การส่ งต้ นฉบับ

1. ส่ งต้นฉบับทางเว็บไซต์ http://www.law.hcu.ac.th ในหัวข้อวารสารวิชาการ เลื อกการ
ส่งบทความออนไลน์ในหัวข้อการส่งบทความ

1. หนังสื อ/ตํารา (Books)
รูปแบบ

ตัวอย่าง

การอ้างอิงเชิงอรรถ (Footnote)

ชื่ อผูแ้ ต่ง,
ประสิ ทธิ์
โฆวิไลกูล,
Malcome N
Shaw,

ชื� อเรื� อง
คําอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ว่าด้ วยบุคคล
International Law

(สถานที่พิมพ์:
สํานักพิมพ์, ครั้งที่พิมพ์, หน้า.
ปี ที่พิมพ์)
(กรุ งเทพฯ: นิ ติธรรม,
183.
พิมพ์ครั้งที่ 2, 2543)
(London: Cambridge
578.
University Press, 2008)

2. บทความวารสาร (Journal Articles)
รูปแบบ

ชื่ อผูแ้ ต่ง,
“ชื่อเรื่ อง”
(ปี ที่พิมพ์) ปี ที่:ฉบับที่
ชื� อวารสาร
หน้าเริ่ มต้นบทความ, หน้า.
ศนันท์กรณ์
“หลักความสําคัญผิด” (2553)
39:4
วารสารนิ ติศาสตร์
788,
797.
ตัวอย่าง โสตถิพนั ธุ์,
“To The Moon &
Beyond: The United
Suffolk
Christopher
States and The
(2011)
35:1
Transnational
101,
113.
C. Miller,
Future of
Law Review
International Space
Law”

3. บทความในหนังสื อ (Chapter in Edited Books)
รู ปแบบ

ชื่อผูแ้ ต่ง,

“ชื่อบทความ”

ใน

ชื่อบรรณาธิการ
หรื อผูร้ วบรวม,

ชื�อหนังสือ

ตัวอย่ าง

พะยอม
แก้วกําเนิ ด,

“ความหมายของวัฒนธรรม”

ใน

ฉัตรชัย
ศุกรกาญจน์
(บรรณาธิการ),

ห้ องสมุดวัฒนธรรม

Jim Thorsell
(ed.),

Parks on the
Borderline:
Experience in
Transfrontier
Conservation

Richard J.
McNeil

“International Parks for
Peace”

In

(สถานที่พิมพ์:
สํานักพิมพ์,
ครั้งที่พิมพ์, ปี ที่พิมพ์)
(นครศรี ธรรมราช:
ศูนย์วฒั นธรรมภาคใต้,
2525)
(Gland, Switzerland
and Cambridge, UK:
IUCN, 1990)

หน้าเริ่ มต้นบทความ,

หน้า.

1,

4.

23,

35.

4. วิทยานิพนธ์ (Theses)
รูปแบบ

ตัวอย่าง

ชื่ อผูแ้ ต่ง,

ชื� อเรื� อง

(หลักสู ตร, สถาบัน, ปี )
(นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต,
นิก
คณะนิ ติศาสตร์
มาตรการทางกฎหมายในการเรี ยกคื นทรั พย์ สินทางวัฒนธรรม
สุ นทรธัย,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2534)
(Master of Fine Arts
Chloe Sage
Thesis, Savannah
Over the Moon: Lunar Heritage Protection
Castro,
College of Art and
Design, 2011)

5. เอกสารประกอบการประชุ ม (Conference Proceedings)
รูปแบบ

ตัวอย่ าง

ชื่ อผูเ้ ขียน,

“ชื่ อเรื่ อง”

Anne Orford

“Roman Law and the
Godly Imperium in
England’s New
Worlds”

(นําเสนอที่
ชื่ อการประชุม,
สถานที่, ว/ด/ป)
(Paper presented at the
Workshop on the
Theo-Political
Renaissance,
Department of English,
Cornell University, 25
April 2008)

หน้า.

12.

หน้า.
53.

44.

6. เว็บไซต์ (Website/Electronic Materials)
รูปแบบ

ตัวอย่าง

ชื่ อผูเ้ ขียน,

ชื� อเอกสาร

Apichai
Sunchindah,

The ASEAN
Approach to
Regional
Environmental
Management

(ว/ด/ป
ที่เข้าถึงข้อมูล)

ชื่ อเว็บไซต์

(24 Aug 2013)

ASEAN
Environment
Cooperation

<URL>.

<http://www.aseansec.org/2838.htm>.

7. กฎหมายภายใน (Domestic Laws)
รูปแบบ
ตัวอย่ าง

เลขมาตรา,

ชื� อกฎหมาย

มาตรา 15,

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔

Section 17,

Land and Environment Court Act 1979

8. ตราสารระหว่ างประเทศ (Treaties, Conventions, Protocol)
รูปแบบ

ชื� อตราสาร,

วันที่เปิ ดลงนาม,

United Nations
Convention on opened for signature
the Law of the 10 December 1982,
Sea,

ตัวอย่าง

Treaty
Series

(วันเริ่ มต้นมีผลผูกพัน)
(Enter into Force)

มาตรา.

21 ILM
1261

(entered into force 16
November 1994)

art 2.

หลักการอ้ างเอกสารทีเ่ คยอ้ างมาแล้ ว (Subsequent References)
1. กรณี การใช้ “เพิ่งอ้าง” หรื อ “Ibid” กรณี อา้ งเอกสารเดิมที่อยูก่ ่อนหน้าทันที เช่น
16
17
18
19
20

ประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล, คําอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ว่าด้ วยบุคคล
(กรุ งเทพฯ: นิติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2543) 183.
เพิง่ อ้าง, 184.
Eric Barendt, Freedom of Speech (Oxford University Press, 2nd ed, 2005) 163.
Ibid.
Ibid, 170.

2. กรณี การใช้ “อ้างแล้ว” หรื อ “Above n” กรณี อา้ งเอกสารเดิมที่อยูก่ ่อนหน้า แต่มีเอกสารอื่นมาคัน่
เช่น
9
Catharine MacMillan, Mistakes in Contract Law (Hart Publishing, 2010) 38.
…….
20
Catharine MacMillan, above n 9.
21
Catharine MacMillan, above n 9, 40.
22
ประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล, คําอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ว่าด้ วยบุคคล
(กรุ งเทพฯ: นิติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2543) 183.
…………
24
ประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล, อ้างแล้ว 22, 185.
****************
การอ้ างบรรณานุกรม (Bibliography)
มีหลักการเขียนดังนี้
(1) รู ปแบบเดียวกับ กรณี การอ้างอิงเชิงอรรถ (Footnote) ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของแหล่งอ้างอิง
(2) ตัดหน้าเอกสารที่อา้ งออก และไม่ใส่ จุด full stop (.) กรณี เอกสารที่อา้ งเป็ นบทความ
(Journal Articles) ให้ตดั แต่เลขหน้าที่อา้ งออก ให้ใส่ หน้าเริ่ มต้นบทความเอาไว้
(3) กรณี ผแู ้ ต่งเป็ นชาวต่างชาติ ให้สลับที่ ชื่อแรก และ นามสกุล โดยคัน่ ด้วย comma (,)
เช่น Christopher C. Miller เปลี่ยนเป็ น Miller, Christopher C.
(4) การเรี ยงลําดับเอกสาร ให้เรี ยงตามอักษรตัวแรกสุ ดของชื่อผูเ้ ขียน จาก ก-ฮ หรื อ A-Z
ค่ าธรรมเนียมการตีพมิ พ์
ผูท้ ี่จะตีพิมพ์บทความลงวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ เรื่ องละ 5,000 บาท เพื่อเป็ นค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ (Peer review) และค่าดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถชําระโดยโอนเงินเข้ าบัญชี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชื่ อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1. ธนาคารธนชาติ สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บญั ชี

168-2-00999-7

2. ธนาคารกสิ กรไทย สาขาถนนบางนา-ตราด ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บญั ชี

450-2-05411-8

3. ส่ ง ใบ PAY IN ธนาคาร ทางโทรสาร 0-2312–6419 หรื อ
ที่ E- Mail : faclaw120hcu@gmail.com
**********

