
ค ำแนะน ำในกำรส่งบทควำม 
วำรสำรกฎหมำยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนอาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการ 
นักศึกษานิติศาสตร์และผู้สนใจทั่วไปส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ครอบคลุมกฎหมายทุกสาขาเพ่ือ
พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ  ฉบับแรกออกเดือน
มกราคม-มิถุนายน  ฉบับที่สองออกเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม   
 
1.  ต้นฉบบับทควำม 
 (1)  บทความที่เสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ต้องมีความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 
 (2)  บทความต้องพิมพ์ด้วย Microsoff word  

ส าหรับภาษาไทยใช้อักษร Th Sarabun Ps ขนาดตัวอักษร 16 point  
ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาดตัวอักษร 12 point  
ถ้าเป็นตัวเลขต้องพิมพ์เป็นเลขอารบิก  
เชิงอรรถภาษาไทยใช้ตัวอักษร Th Sarabun Ps ขนาดตัวอักษร 12 point  
เชิงอรรถภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาดตัวอักษร 9 point 

 (3)  ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลางหน้ากระดาษ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยใส่ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ อีเมล     
ตัวอย่าง 
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 (4)  บทความวิชาการ ต้องเป็นบทความที่น าเสนอเนื้อหาสาระจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ    
 ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อ (Abstrack) ภาษาไทย 
 และภาษาอังกฤษ ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเลือกค าท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่เกิน 3 ค า บทน า เนื้อหา สรุป ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม 
 (5) บทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นบทความจากการวิจัยหรือจากวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย  
  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้ท าวิจัย บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
  ค าส าคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทน า วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมุติฐานของ 
  การศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีด าเนินงานวิจัย ผลการวิจัย  
  (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ)  
 
2.  กำรส่งต้นฉบับ 
     ทางเว๊บไซต์  http://lawjournal.stou.ac.th    หัวข้อการส่งบทความ 

 ทั้งนี้ บทความที่ส่งมาลงพิมพ์จะต้องเป็นความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์จากท่ีใดมาก่อน หรือไม่อยู่
ในระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อ่ืน 

 บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ทุกเรื่องจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
ที่ตรงตามสาขาวิชา 

 
กำรเขียนอ้ำงอิง (Footnote) 
 1.  หนังสือ ต ำรำ 
  ชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ์, จังหวัด : ชื่อส านักพิมพ์, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า 
 
 2.  วิทยำนิพนธ์ 
  ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์, ชื่อวิทยานิพนธ์, ระดับของวิทยานิพนธ์, ชื่อสถาบัน, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า 
 
 3.  เอกสำรกำรสอน 
  ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อหน่วย, ใน ชื่อเอกสารการสอนชุดวิชา, เล่มที่, หน่วยที่, ปรับปรุงครั้งที่, นนทบุรี : 
ชื่อสาขาวิชาที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า 
 
 4.  รำยงำนกำรวิจัย 
  ชื่อผู้วิจัย, ชื่อรายงานวิจัย, ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุนท าวิจัย, จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์ : ปีที่พิมพ์,  
เลขหน้า 
 
 5.  บทควำม 
  ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร, ปีที่ออก, ฉบับที่ออก (เดือน ปีพิมพ์,) : เลขหน้าบทความ
ทั้งหมด, เลขหน้าที่อ้างอิง 
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           6. เชิงอรรถ 
    ชื่อเว็บ. ชื่อข้อมูลประชาสัมพันธ์. ค้นคืน วัน เดือน ปี. จาก URL ของข้อมูลนั้น. (ถ้าอ้างอิงเวบ

ภาษาต่างประเทศให้ใช้ Retrieved แทนค าว่าค้นคืน และให้พิมพ์เดือนก่อนแล้วจึงตามด้วยวันที่) 
    กระทรวงยุติธรรม. 119 ปี สถำปนำกระทรวงยุติธรรม. ค้นคืน 1 พฤศจิกายน 2553. จาก 

http://www.moj.go.th/th/justice/home2-cms-transmit.php?section=main_magazine. 
    The Open University of Japan. “Academic Procedures”. Retrieved October 27, 

2010  from : http://www.ouj.ac.jp/eng/pdf/Academic_Procedures.pdf. 
 
กำรอ้ำงอิงบรรณำนุกรม (Bibliography) 
 (1)  รูปแบบเดียวกันบการอ้างอิงเชิงอรรถ แต่ให้ใส่ปีที่พิมพ์ในวงเล็บหลังชื่อผู้แต่ง 
 (2)  ตัดหน้าเอกสารที่อ้างออก 
 (3)  กรณีที่ผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ ให้สลับที่ชื่อแรกและนามสกุล โดยคั่นด้วย comma (,)  
 (4)  เรียงล าดับเอกสาร โดยเรียงตามตัวอักษรของชื่อผู้เขียน จาก ก - ฮ หรือ A – Z 
  (5)  กรณีอ้างกฎหมาย  
  พระราชบัญญัติ..................พ.ศ..............ราชกิจจานุเบกษา เล่ม___________ ตอน
ที_่___________,  วัน_______เดือน_____________พ.ศ._________________. 

(6)  ชื่อเว็บ. (ปีที่อัพโหลดบทความหรือข้อมูล-เฉพาะกรณีที่ปรากฏวันเดือนปีที่อัพโหลดบทความหรือ
ข้อมูลนั้น). ชื่อข้อมูลประชาสัมพันธ์. ค้นคืน วัน เดือน ปี. จาก URL ของข้อมูลนั้น. (ถ้าอ้างอิงเว็บ
ภาษาต่างประเทศให้ใช้ Retrieved แทนค าว่าค้นคืน และให้พิมพ์เดือนก่อนแล้วจึงตามด้วยวันที่) 

กระทรวงยุติธรรม (2553)  “119 ปี สถำปนำกระทรวงยุติธรรม”,ค้นคืน 1 พฤศจิกายน 2559, จาก 
http://www.moj.go.th/th/justice/home2-cms-transmit.php?section=main_magazine  

The Open University of Japan. “Academic Procedures”. Retrieved October 27, 2010  
from : http://www.ouj.ac.jp/eng/pdf/Academic_Procedures.pdf 

ข้อสังเกต การอ้างอิงข้อมูลจากบทความบนเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมเป็นข้อมูลซึ่งอัพโหลดขึ้น
บนเว็บของกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2553 แต่เพ่ิงสืบค้นพบเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2559 ส่วนการอ้างอิง
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ ouj.ac.jp ไม่ปรากฏวันที่อัพโหลดขึ้นบนเว็บจึงไม่ต้องวงเล็บปีพ.ศ.หรือปีค.ศ. 
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แบบเสนอต้นฉบับเพ่ือลงตีพิมพ์ 

ในวำรสำรกฎหมำยสุโขทยัธรรมำธิรำช 
 
1.  ชื่อเรื่อง 
 ภาษาไทย ............................................................................................................................. ....... 
 ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................. ....... 
2.  ชื่อ/สกุล เจ้ำของบทควำมหรือผู้แทนส่งบทควำม (คนเดียว) .................................................................... 
3.  สถำนที่ติดต่อเจ้ำของบทควำมหรือผู้แทนส่งบทควำม.................................................................... ............. 
     ............................................................................................................................. .......................................... 
     โทรศัพท์...........................................................โทรสาร.......... ..............................E-mail : ……………………… 
4.  ประเภทของต้นฉบับ 
5.  ค ำยินยอมในกำรน ำส่งบทควำม 
 ข้าพเจ้าได้ด าเนินการจัดรูปแบบบทความตามที่กองบรรณาธิการก าหนด และยินดีให้กองบรรณาธิการ
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาหากไม่
จัดรูปแบบตามที่ก าหนด และยินยอมให้มีสิทธิ์ในการเลือกสรรหาผู้กลั่นกรองโดยอิสระ เพ่ือพิจารณาต้นฉบับที่
ข้าพเจ้าส่งมา และยินยอมให้สามารถตรวจแก้ไข ปรับแต่งรูปแบบได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในแบบเสนอต้นฉบับเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรร
มาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
       ............................................................. 
       (...........................................................) 
         เจ้าของบทความ/ผู้แทนส่งบทความ 


