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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้เขียนเพื่อขอรับการตีพิมพ์ใน
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วัตถุประสงค์ (Aims)
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จดั ทำ�วารสารนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นักนิติศาสตร์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสนำ�เสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบทความ
วิชาการและบทความวิจัยสู่สาธารณชน พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพวารสารนิติศาสตร์ให้เป็น
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ขอบเขต (Scopes)
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับพิจารณาบทความวิชาการ (Review
Articles) และบทความวิจัย (Research Articles) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขต
เนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับ
กฎหมายทุกสาขา อาทิ กฎหมายมหาชน (Public Law) กฎหมายเอกชน (Private Law) และ
กฎหมายต่างประเทศ (International Law) เป็นต้น

กำ�หนดการตีพิมพ์
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารวิชาการซึ่งตีพิมพ์บทความ
วิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รายปี ปีละ
2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร5

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2559

269

แนวปฏิบัติการนำ�เสนอบทความ
แนวปฏิบัติการนำ�เสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. บทความทีเ่ ขียนต้องเป็นไปตามรูปแบบการเขียนบทความตีพมิ พ์ในวารสารนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://webbase.law.nu.ac.th/lawnujournal/
2. หากกองบรรณาธิการตรวจพบข้อผิดพลาด หรือ ความไม่สมบูรณ์ในรูปแบบของ
บทความ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้เขียน เพื่อทำ�การแก้ไขบทความ และถือว่าบทความ
ของท่านยังมิได้รับการพิจารณา ในกรณีที่บทความถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความ
สมบูรณ์ของรูปแบบ บทความจะถูกส่งไปยังผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาคุณค่า
และความสมบูรณ์ของเนื้อหาบทความดังกล่าวต่อไป
3. ประเภทของบทความ บทความทีเ่ สนอรับการพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารต้องเป็น
บทความที่มีลักษณะเกี่ยวกับนิติศาสตร์ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
 บทความวิชาการโดยทั่วไป เป็นบทความวิชาการที่นำ�เสนอเนื้อหาสาระทาง
วิชาการ ทีผ่ า่ นการวิเคราะห์และประมวลมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย ความนำ� เนือ้
เรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุป ควรมีความยาวระหว่าง
10 - 20 หน้า
 บทความวิจัย เป็นบทความที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมใน
งานวิจัยนั้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน
ของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้อง วิธดี �ำ เนินการวิจยั (ข้อมูลประชากร กลุม่ ตัวอย่าง การสุม่ ตัวอย่าง เครือ่ งมือการวิจยั
และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อ
เสนอแนะ) ควรมีความยาวระหว่าง 15 – 25 หน้า
4. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ใน
ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
5. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิตามขั้นตอนที่กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำ�หนดไว้
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6. บทความทีผ่ า่ นการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผูป้ ระเมินบทความแล้วหาก
ไม่สามารถตีพิมพ์ได้ทัน ในฉบับปัจจุบันแล้ว กองบรรณาธิการจะนำ�บทความตีพิมพ์ในฉบับต่อ
ไป โดยพิจารณาตามลำ�ดับของการส่งบทความ
7. การส่งต้นฉบับ
สามารถดำ�เนินการโดยส่งผ่านระบบวารสารออนไลน์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
7.1 ผูเ้ ขียนบทความจะต้องกรอกสมัครสมาชิก ได้ท่ี http://webbase.law.nu.ac.th/
lawnujournal11/index.php/journals/user/register ในระบบวารสารออนไลน์ ให้ครบถ้วน
7.2 ผู้ เขี ย นรอการยื น ยั น จากระบบ และติ ด ต่ อ คุ ณ นารี จุ ติ ศรี แ สงฉาย
โทร. 0-5596-1700, คุณโพธิกา โพธิ์ทอง โทร. 0-5596-1745
7.3 หากได้รับการยืนยันจากระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบ (Login)
ได้ที่http://webbase.law.nu.ac.th/lawnujournal11/index.php/journals/login
7.4 ผูเ้ ขียนต้องสมัครเป็นสมาชิกเพือ่ บอกรับวารสารนิตศิ าสตร์ สามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ http://webbase.law.nu.ac.th/lawnujournal11/form/lawjournalmember.pdf
7.5 ผู้ เขี ย นต้ อ งส่ ง แบบเสนอบทความเพื่ อ ตี พิ ม พ์ สามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่
http://webbase.law.nu.ac.th/lawnujournal11/form/presentlawjournal.pdf พร้อมลงลายมือชือ่
และจัดส่งมายังบรรณาธิการวารสารนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำ�บลท่าโพธิ์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

หมายเหตุ
1. หากผู้เขียนส่งเอกสารไม่ครบบทความของท่านจะยังมิได้รับการพิจารณา
2. แนวปฏิบัติการนำ�เสนอบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ผู้สนใจติดตาม
รายละเอียดได้จากเว็บไซต์คณะนิตศิ าสตร์ งานวารสารนิตศิ าสตร์ http://webbase.law.nu.ac.th/
lawnujournal/index.html

