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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการเขียนบทความ
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐาน
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านกฎหมาย และด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมสู่สาธารณชน
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือทางด้านกฎหมาย และด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้เกิดผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อันก่อเกิด
ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
โดยวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดพิมพ์เป็นวารสาร
ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1: มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2: กรกฎาคม - ธันวาคม) ทุกบทความ
ได้รับการตรวจทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จ�ำนวน 2 ท่าน เป็นอย่างน้อย ก่อนลงตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ทั้งนี้แล้ว บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการ
พิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ของวารสารอื่นใด กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ผู้เสนอผลงานต้อง
อ้างอิงแหล่งที่มาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
1. ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์
1) บทความวิจัย
2) บทความวิชาการ
2. สาขาที่รับตีพิมพ์
1) สาขาวิชานิติศาสตร์
2) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม (บทความในสาขานี้ มีขอบเขตถึงด้านอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุตธิ รรม รวมถึงจิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในแง่มมุ กระบวนการยุตธิ รรม)
3. การเตรียมต้นฉบับ
ภาษา

ผู้เสนอผลงานสามารถเขียนบทความได้ทั้งบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
แต่หากเป็นบทความภาษาอังกฤษ ควรได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องด้านไวยากรณ์
จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ บทความภาษาอังกฤษควรมีบทคัดย่อ
เป็นภาษาไทย
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3. การเตรียมต้นฉบับ (ต่อ)
การตั้งค่า
หน้ากระดาษ

ผู้เสนอผลงานพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ใช้ขนาด
กระดาษ A4 และตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้
ด้านบน ห่างจากขอบกระดาษ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
ด้านล่าง ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
ด้านขวา ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
ด้านซ้าย ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

จ�ำนวนหน้า

ทุกประเภทบทความ ให้มีความยาวทั้งเรื่อง รวมรายการอ้างอิง (footnote) และ
บรรณานุกรมแล้ว ไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ

ล�ำดับหน้า

ล�ำดับหน้า ให้พิมพ์เลขหน้าก�ำกับทุกหน้าไว้ที่มุมด้านบนของกระดาษ โดยเริ่มนับ
หน้าที่ 1 ในหน้าแรกของบทความ เฉพาะหน้าแรกของบทความไม่ให้ใส่ตัวเลขก�ำกับไว้
แต่ให้พมิ พ์คำ� ว่า หน้า 2 ในหน้าถัดไป และไล่ลำ� ดับเลขหน้าจนจบเนือ้ หาของบทความ

ล�ำดับเนื้อเรื่อง

ล�ำดับเนื้อเรื่อง ให้ใช้เลขก�ำกับบทน�ำเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และส่วนหัวข้อย่อยให้ใช้
เลขระบบทศนิ ย มก� ำ กั บ หั ว ข้ อ ย่ อ ย แต่ ไ ม่ ค วรเกิ น 3 จุ ด เลขทศนิ ย ม เช่ น 1.1 ,
1.1.1 เป็นต้น และหัวข้อย่อยล�ำดับถัดไปให้ใช้วงเล็บก�ำกับ เช่น 1) , 1.1) เป็นต้น
และล�ำดับถัดไป เช่น (1), (2) เป็นต้น

การย่อหน้า

ย่อหน้า ให้เริ่มห่างจากขอบเนื้อเรื่อง 1.5 เซนติเมตร ส่วนรายการอ้างอิง (footnote)
และบรรณานุกรมให้ห่างจากขอบเนื้อเรื่อง 1.25 เซนติเมตร

รูปแบบการเขียน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH sarabunPSK และมีรูปแบบการเขียน
ดังนี้
• ชื่อเรื่อง
ขนาดตัวอักษร 18 แบบตัวอักษร ตัวหนา
• ชื่อผู้เขียน ขนาดตัวอักษร 14 แบบตัวอักษร ตัวธรรมดา
• ชื่อหัวข้อต่าง ๆ ขนาดตัวอักษร 16 แบบตัวอักษร ตัวหนา
• บทคัดย่อ
ขนาดตัวอักษร 16 แบบตัวอักษร ตัวธรรมดา
• ค�ำส�ำคัญ
ขนาดตัวอักษร 16 แบบตัวอักษร ตัวธรรมดา
• เนื้อหาทั้งหมด ขนาดตัวอักษร 16 แบบตัวอักษร ตัวธรรมดา
• บรรณานุกรม ขนาดตัวอักษร 16 แบบตัวอักษร ตามค�ำแนะน�ำการเขียน
• รายการอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 12 แบบตัวอักษร ตามค�ำแนะน�ำการเขียน

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal

หน้า 3

4. ส่วนประกอบของบทความ
4.1 บทความวิจัย
		 1) ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
		 2) ชื่อผู้เขียนบทความ: ชื่อผู้เขียนบทความให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ
ที่อยู่ของหน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลติดต่อ
ทางอีเมล (Email) นอกจากนี้ ให้มีรายการอ้างอิง (footnote) ระบุต�ำแหน่งทางวิชาการ ระดับช�ำนาญการ
ยศ (ถ้ามี) และตามด้วยสถานภาพของผู้เขียนบทความ
		 3) บทคัดย่อ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อความที่ศึกษาทั้งเรื่องโดยย่อ ซึ่งเริ่มจากจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา ตลอดจนผลของการศึกษาและบทสรุปของการศึกษา โดยให้มบี ทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
		 4) ค�ำส�ำคัญ: ค�ำที่ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเนื้อหาสารสนเทศ โดยมาจากค�ำที่ปรากฏ
ในบทความ ซึง่ จะระบุไว้ทา้ ยบทคัดย่อ ให้มคี ำ� ส�ำคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไม่ควรมีคำ� ส�ำคัญเกิน 5 ค�ำ
		 5) บทน�ำ: ประกอบด้วย
			 5.1) ความเป็ น มาและความส� ำ คั ญ ของปั ญ หา: เป็ น การกล่ า วถึ ง ความเป็ น มาและ
ความส�ำคัญของปัญหา ตลอดจนเหตุผลอันมาสู่การศึกษาในเรื่องนี้
			 5.2) วัตถุประสงค์: เป็นการกล่าวถึงเหตุผลและจุดมุ่งหมายอันน�ำมาสู่การศึกษาในเรื่องนี้
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์จะต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเรื่องที่ท�ำการศึกษา
			 5.3) สมมติฐาน (ถ้ามี): เป็นการกล่าวถึงค�ำตอบสมมติในประเด็นปัญหาของเรื่องที่ท�ำ
การศึกษา ซึ่งผู้ท�ำการศึกษาได้ก�ำหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล เพื่อตอบจุดมุ่งหมายของเรื่องที่ท�ำการศึกษา
			 5.4) ขอบเขตการวิจัยหรือการศึกษา: เป็นการกล่าวถึงขอบเขตของเรื่องที่ท�ำการศึกษา
โดยจะต้องมีการระบุขอบเขต เช่น เชิงพื้นที่ เชิงปริมาณ เป็นต้น
			 5.5) ระเบียบวิธีการวิจัยหรือการศึกษา: เป็นการกล่าวว่าการศึกษาในเรื่องนี้ใช้รูปแบบใด
มีการอธิบายและวิเคราะห์วิธีการศึกษา โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
			 5.6) ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั : เป็นการกล่าวว่าผลของการศึกษาในเรือ่ งนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใด และในด้านใด
		 6) ผลการวิจัยหรือการศึกษา: เป็นการกล่าวและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ตลอดจนรายงานผลการศึกษาอย่างเป็นล�ำดับ ชัดเจน และได้ใจความ
		 7) สรุปผลและข้อเสนอแนะ: เป็นการกล่าวให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
และกล่าวถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ควรมีประเด็นค�ำถามเพื่อเป็นแนวทางสานต่อการศึกษา
ในภายต่อไป
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		 8) ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ (ถ้ามี): โดยเรียงล�ำดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง กรณีเป็นตารางให้มี
ค�ำอธิบายอยู่ด้านบน หากเป็นกรณีรูปภาพและแผนภูมิให้มีค�ำอธิบายอยู่ด้านล่าง
		 9) รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม: รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงแหล่งที่มา
ของข้อมูลเพือ่ ยืนยันความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลในบทความ ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นในการติดตามและตรวจสอบ
แหล่งที่มาได้ โดยใช้รูปแบบตามที่วารสารก�ำหนด
4.2 บทความวิชาการ
		 1) ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
		 2) ชื่อผู้เขียนบทความ: ชื่อผู้เขียนบทความให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ
ที่อยู่ของหน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลติดต่อ
ทางอีเมล (Email) นอกจากนี้ ให้มีรายการอ้างอิง (footnote) ระบุต�ำแหน่งทางวิชาการ ระดับช�ำนาญการ
ยศ (ถ้ามี) และตามด้วยสถานภาพของผู้เขียนบทความ
		 3) บทคัดย่อ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อความที่ศึกษาทั้งเรื่องโดยย่อ ซึ่งเริ่มจากจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา ตลอดจนผลการศึกษาและบทสรุปของการศึกษา โดยให้มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
		 4) ค�ำส�ำคัญ: ค�ำที่ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเนื้อหาสารสนเทศ โดยมาจากค�ำที่ปรากฏใน
บทความ ซึ่งจะระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ ให้มีค�ำส�ำคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไม่ควรมีค�ำส�ำคัญเกิน 5 ค�ำ
		 5) บทน�ำ: เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา ตลอดจนเหตุผลอันน�ำมา
สู่การศึกษาในเรื่องนี้ รวมถึงข้อมูลเชิงวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 6) เนื้อหา: เป็นการกล่าวถึงเนื้อหาที่ท�ำการศึกษาอย่างเป็นล�ำดับ ชัดเจน และได้ใจความ
		 7) สรุปผล: เป็นการกล่าวให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และในกรณีที่มี
ข้อเสนอแนะ ให้กล่าวถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
		 8) ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ (ถ้ามี): โดยเรียงล�ำดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง กรณีเป็นตาราง
ให้มีค�ำอธิบายอยู่ด้านบน หากเป็นกรณีรูปภาพและแผนภูมิให้มีค�ำอธิบายอยู่ด้านล่าง
		 9) รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม: รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงแหล่งที่มา
ของข้อมูลเพือ่ ยืนยันความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลในบทความ ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นในการติดตามและตรวจสอบ
แหล่งที่มาได้ โดยใช้รูปแบบตามที่วารสารก�ำหนด

