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ค าน า 

นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ข จะต้องท าการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านก่อนจบการศึกษา 
วิธีการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาทุกคนได้ศึกษามาแล้วในชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทาง
นิติศาสตร์ ส าหรับชุดวิชาค้นคว้าอิสระเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาและท าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
โดยน าเอาหลักการวิจัยในชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์มาใช้   

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการค้นคว้าอิสระนี้ คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นกรอบการท างานของนักศึกษา หากนักศึกษาสามารถท างานได้ตามกรอบแผนกิจกรรมที่วางไว้  
นักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าสอบได้ภายในก าหนดระยะเวลาตามตารางการศึกษา  แผนกิจกรรมการศึกษาได้
ก าหนดให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการสัมมนาเข้มชุดวิชาค้นคว้าอิสระ จ านวน 2 ครั้ ง ซึ่ง
นักศึกษาต้องปฏิบัติตามตารางที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัดเพ่ือให้งานของนักศึกษาสามารถด าเนินการไปได้
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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รายละเอียดชุดวิชา 41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
ค าอธิบายชุดวิชา 

โครงสร้างและรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเลือกปัญหาส าหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม การเขียนและเสนอโครงการ
ศึกษาค้นคว้า การด าเนินการศึกษาเฉพาะเรื่องอย่างเป็นระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาค้นคว้า 
และการเสนอผลการศึกษาอิสระ 
 
วัตถุประสงค์ชุดวิชา 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งสามารถศึกษา 
ค้นคว้า หรือท าวิจัยทางนิติศาสตร์ ในหัวข้อที่น่าสนใจ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท
แล้วเขียนเป็นรายงานทางวิชาการได้ 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ชุดวิชา 41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

วันแรกของการศึกษาภาค 1/2563     วันที่ 15 กันยายน 2563  

วันสุดท้ายของการส่ง แบบ บศ.ข1 บศ.ข2 และบรรณานุกรม   วันที่ 30 กันยายน 2563  

สัมมนาเข้มครั้งที่ 1  

 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 

 ก าหนดให้นักศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระทุกคนเข้าร่วมสัมมนาเข้มครั้งที่ 1  
วันที่  27-28 ตุลาคม 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น.   

 

สัมมนาเข้มครั้งที่ 2  

 ให้นักศึกษาประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าสัมมนาเข้ม
ครั้งที่ 2   

 
 
 
หมายเหตุ 

- ก าหนดให้นักศึกษาต้องส่ง แบบ บศ.ข1 บศ.ข2 และบรรณานุกรม อย่างละ 10 ชุด 
ให้กับสาขาวิชานิติศาสตร์ (คุณวรัชญาพร  รุ่งเรือง) หรือส่งผ่าน e-mail : nawapat.warat@gmail.com    

ภายในวันที่สาขาวิชาก าหนด 

- นักศึกษาท่ีมีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่แล้ว ให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาลงในแบบ บศ.ข1  
บศ.ข2  ด้วย 

- นักศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระทุกคนจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาครั้งที่ 1 ในวันเวลาที่ 
สาขาวิชาก าหนด 
****ต้องส่ง บศ.ข1 ,บศ.ข2 ทุกคน 
 
 
 
 

mailto:nawapat.warat@gmail.com
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รายละเอียดกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

กิจกรรมที่ก าหนดให้ท าก่อนเข้าสัมมนาเข้มครั้งที่ 1 หลังจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาจะต้องน าเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยจัดส่งเอกสารแบบขอ
อนุมัติท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ(บศ.ข.1) แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ.ข.2)  
และบรรณานุกรม ให้สาขาวิชานิติศาสตร์อย่างละ 10 ชุด ส่งให้สาขาวิชาภายในวันที่สาขาวิชาก าหนด  
โดยจะต้องส่งก่อนวันสัมมนาเข้ม ครั้งที่ 1 เพ่ือให้สาขาวิชาด าเนินการจัดอาจารยท์ี่ปรึกษาให้ต่อไป 

 
 
 
หมายเหตุ - นักศึกษาที่เปลี่ยนหัวข้อรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหลังจากที่ได้ด าเนินการส่งแบบขออนุมัติ
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ(บศ.ข.1) และแบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ.ข.2)ให้สาขาวิชาแล้ว 
หากนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนชื่อหัวข้อต้องด าเนินการแจ้งสาขาวิชา  (คุณวรัชญาพร) ทุกครั้งโดยใช้
แบบฟอร์มขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 - ในกรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วหรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้สัญลักษณ์ I จะต้องส่ง
แบบขออนุมัติท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ.ข.1) และแบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ.ข.2) 
ใหม่ทุกครั้งที่ลงทะเบียน และให้นักศึกษาระบุอาจารย์ที่ปรึกษาให้สาขาวิชาทราบเพ่ือจัดอาจารย์ที่ปรึกษา
ท่านเดิมให้ 
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ภาระงานที่ก าหนดให้ท าในการสัมมนาเข้มครั้งที่ 1 

ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษามีภาระงานต้องส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในการสัมมนาเข้ม ครั้ง
ที่ 1 คือ ต้องเตรียมข้อมูลการวิจัยและประเด็นปัญหาต่างๆ เพ่ือขอค าแนะน าเมื่อมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ให้ค าแนะน าในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ  และต้องน าค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษามาปรับแก้งานให้แล้วเสร็จ เพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ในการสัมมนาเข้ม ครั้งที่ 2  

ภาระงานที่ต้องส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้มีดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย 

- ชื่อเรื่อง 

- บทที่ 1 บทน า  
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ 
3. กรอบแนวคิดของการวิจัย (ถ้ามี) 
4. ประเด็นปัญหาการวิจัย (ถ้ามี) 
5. สมมติฐาน (ถ้ามี) 
6. ขอบเขตการวิจัย 
7. ค านิยามศัพท์เฉพาะ หรือ ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
10. ระเบียบวิธีวิจัย  

ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง 

- บทที่ 2 

- บทที่ 3 

 
หมายเหตุ  หลังจากวันสัมมนาเข้มครั้งที่ 1 นักศึกษาต้องปรับแก้ไขงานตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
และด าเนินการส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา (โดยส่งผ่านเจ้าหน้าที่งานการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์) 
เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมและสามารถน าไปปรับแก้ไขก่อนวันสัมมนาเข้ม ครั้งที่ 2  
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ภาระงานที่ก าหนดให้ท าในการสัมมนาเข้มครั้งที่ 2 

ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สัมมนาเข้ม ครั้งที่ 2) นักศึกษามีภาระงานต้องส่งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและต้องเสนองานที่ปรับแก้ตามที่อาจารย์ให้ค าแนะน ามาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีภาระงานที่ต้องส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 

- บทที่ 4 บทวิเคราะห์ 

ส่วนที่ 2  

- บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเสนองานที่ปรับแก้ตามที่อาจารย์ให้ค าแนะน า หากอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่างาน
ของนักศึกษาได้แก้ ไข เรี ยบร้อยแล้ วนักศึกษาจึ งสามารถยื่ นขอสอบการศึ กษาค้นคว้ า อิสระ  
และจะก าหนดวันสอบ ต่อไป 

วันสุดท้ายของการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ภาคต้น  สอบวันสุดท้าย 28 กุมภาพันธ์ 
ภาคปลาย สอบวันสุดท้าย 31 สิงหาคม  
ภาคพิเศษ สอบวันสุดท้าย 31 ตุลาคม 
 
 
 
 

หมายเหตุ      - นักศึกษาสามารถดูกรอบระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาเพ่ือทราบกรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินงานขั้นตอนต่างๆของชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ทาง www.stou.ac.th 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/
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แนวปฏิบัติในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 หลังการสัมมนาเข้ม ครั้งที่ 2 นักศึกษาจะขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระได้เม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้วเท่านั้น และต้องด าเนินการดังนี้ 

 1. ยื่นค าร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ.ข.5) ให้สาขาวิชานิติศาสตร์ก่อนสอบอย่างน้อย 
45 วัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ  

 2. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่งานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 3. ส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระจ านวน 3 เล่ม ให้คณะกรรมการสอบก่อนวันสอบอย่างน้อย 
30 วัน (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย) 
 4. การส่งหลักฐานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin ปริ้นมาเฉพาะหน้า
สุดท้ายของแต่ละบทจ านวน 1 ชุด 
 5. ในวันสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาใส่รายละเอียดการแก้ไขเนื้อหาในวันสอบเพ่ือน าไป
ปรับแก้ไขได้ตรงตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ โดยใช้แบบฟอร์มการปรับแก้ไขเนื้อหาหลังการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
 
หมายเหตุ  - ส านักบัณฑิตศึกษาจะจัดท าหนังสือแจ้งก าหนดวัน-เวลา-และสถานที่สอบให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้า หรือสามารถตรวจสอบก าหนดการสอบได้ทาง www.stou.ac.th 
     - นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มการปรับแก้ไขเนื้อหาหลังการสอบได้ในเวปไซต์ของ
สาขาวิชานิติศาสตร์  
     - นักศึกษาสามารถดูกรอบระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาเพ่ือทราบกรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินงานขั้นตอนต่างๆของชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ทาง www.stou.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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การแก้ไขรูปเล่มหลังการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 นักศึกษาที่ผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยมีเงื่อนไขที่คณะกรรมการสอบแจ้งให้มีการ
ปรับแก้ไขเนื้อหา จะต้องปรับแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบและด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เวลา 30 วันหลังการสอบ โดยต้องส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าเพ่ือปรับแก้ไขและตรวจสอบ
รับรองก่อนครบก าหนดระยะเวลา 30 วัน ไม่น้อยกว่า 7 วัน และให้นักศึกษาส่งรายงานแก้ไขหลังการสอบ
พร้อมกับแบบฟอร์มการปรับแก้ไขเนื้อหาหลังการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
หมายเหตุ ให้นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานเพ่ือส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาแยกจากรูปเล่มในการ
ส่งตรวจรูปแบบกับส านักบัณฑิตศึกษาทุกครั้ง  
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การส่งตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 นักศึกษาที่สอบผ่านโดยปรับแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบแล้ว และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ด าเนินการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ ต้องด าเนินการส่งส าเนา
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุด และแบบฟอร์มส่งรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระให้สาขาวิชา
นิติศาสตร์เพื่อส่งตรวจรูปแบบกับส านักบัณฑิตศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
หมายเหตุ – นักศึกษาต้องส่งแบบฟอร์มส่งรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระในการส่งตรวจรูปแบบทุกครั้ง 
    - ในการท ารูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาใช้ Template IS ใน Website ของส านัก
บัณฑิตศึกษาเท่านั้น  
    - นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มการส่งตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ 
www.stou.ac.th  
    - นักศึกษาจะต้องช าระค่าตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษนอกเหนือจากค่าลงทะเบียนชุดวิชา
จ านวน 300 บาท 

  

http://www.stou.ac.th/
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การตรวจการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin 

 มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระทุกคนต้องด าเนินการตรวจการคัดลอก
ผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin และส่งแบบฟอร์มผลการตรวจสอบ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบฟอร์ม
การตรวจสอบและส่งหลักฐานการตรวจพร้อมหนังสืออนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ให้กับส านักบัณฑิตศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
หมายเหตุ – นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Turnitin เพ่ิมเติมได้ที่ 02-504-
7568-9 ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
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การรับรองเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 นักศึกษาที่ด าเนินการในขั้นตอนตรวจสอบรูปแบบกับส านักบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งส าเนา
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (หน้าปกไทย/อังกฤษ,บทคัดย่อไทย/อังกฤษ) จ านวน 10 ชุด  
พร้อมส าเนาใบผ่านการตรวจรูปแบบเบื้องต้นจากส านักบัณฑิตศึกษาส่งให้กับสาขาวิชา ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการรับรองเล่มอย่างน้อย 7 วันท าการ เพ่ือด าเนินการพิจารณารับรองเล่มงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา เมื่อผ่านการรับรองเล่มจากสาขาวิชาแล้ว ให้นักศึกษา
ติดต่อรับเล่มรายงานคืนเพ่ือน าไปเข้ารูปเล่มกับส านักบัณฑิตศึกษาต่อไป ทั้งนี้ การเข้ารูปเล่มรายงาน  
ทางมหาวิทยาลัยจะจัดท าเล่มปกแข็งจ านวน 1 เล่ม เล่มเปลือยจ านวน 1 เล่ม เพ่ือมอบให้กับทางมหา
วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้ง 2 เล่ม และนักศึกษาสามารถจัดท าเล่มเพ่ิมเติมได้ตามจ านวนที่ต้องการ 
จากนั้นให้นักศึกษาจัดท า CD รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ จ านวน  1 แผ่น (พร้อมกับสแกนหน้าอนุมัติที่
ได้รับการลงนามจากคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วลงใน CD ) ส่งพร้อม CD เปล่าจ านวน 2 แผ่นให้กับ
ส านักบัณฑิตศึกษาพร้อมรูปเล่มที่เข้าปกสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  

- การเข้าเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องด าเนินการเข้าเล่มเองโดยเป็นไปตามรูปแบบของ
ทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

- หากนักศึกษาต้องการจัดท ารูปเล่มรายงานผ่านทางมหาวิทยาลัยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดการ
เข้าเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิธีการช าระเงินได้ที่ Website ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ 
มสธ.  

- นักศึกษาสามารถสั่งท าเล่มเพ่ิมเติมได้ตามจ านวนที่ต้องการ 
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท ารูปเล่มรายงานได้ที่ส านักบัณฑิตศึกษา  
- การลงนามหน้าอนุมัติ นักศึกษาจะต้องด าเนินการประสานอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบใน

การลงนามหน้าอนุมัติด้วยตนเอง จากนั้นจึงประสานเจ้าหน้าที่งานการศึกษาค้นคว้าอิสระเพ่ือให้
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ลงนาม และขอรับหน้าอนุมัติคืนหลังจากประธาน
กรรมการประจ าสาขาวิชาได้ลงนานแล้ว 
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ภาคผนวก 
 

1. แบบขออนุมัติท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ. ข 1)   หนา้ 14 
2. แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ. ข 2)   หน้า  15 
3. เอกสารประกอบเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  หน้า  16 
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14 

           บศ.ข1 
แบบขออนุมัติท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

วันที่ …………เดือน…………………พ.ศ. ………….. 
 
เรียน  ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 10 ชุด 

 
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………..รหัสประจ าตัว……………….............มีความ

ประสงค์จะท าการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง……………………………………………………………………..… 
.………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โดยมีรายละเอียดดังโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระตามแบบ บศ.ข2 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

(ลงชื่อ) …..…………………………….. 
(…………………………………) 

 
วันที่ ……..เดือน …………………..พ.ศ. ……….. 

 
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……….……… 
 
 

(ลงชื่อ) ………………..………………………………. 
(………………….………..………………..) 
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บศ.ข2 
แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

(พร้อมรายละเอียด) 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………..…..... 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
ความเป็นมา………………………………………………………………………………………………………………..………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…...... 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………..…...... 
กรอบแนวคิดทางทฤษฎี…………….……………………………………………………………………………..…………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ……………………………………………………………………………….….....…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา…………………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………...... 
ประเด็นปัญหาที่ศึกษา…………………………………………………………………………………………………..……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
ขอบเขตการศึกษา…………………………………………………………………………………………………….…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………..………………………………………..……...... 
รูปแบบและวิธีการศึกษา……………………………………………………………………………………..…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…...... 
ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงาน………………………………………………………………………..……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
ทรัพยากรที่ใช้……………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
แนวทางในการเสนอผลงาน……………………………………………………………………………………………..…… 
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เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ประจ าภาคการศึกษาที่  ……………………. 

 
1.  ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย)  ……………………….………………………….……………………….………..…….. 
            (ภาษาอังกฤษ).………………………….………………………….………………………….……….….. 
2. ช่ือนักศึกษา ……………………..………………….    รหัส ………………….………………………….  
      วิชาเอก   .....................................................................................................................  
3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
……………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………………..…………………………………………………………..………………………….….… 
………………………………………………………………………………………………………………………….….….… 
………………………………………………………………………………………………..……………………….….…….. 
*4.  วิธีการด าเนินการวิจัย   
    4.1  แบบการวิจัย  …………………………………………………………………………………….…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.2  ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  ………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
    4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ……………………………………..………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
    4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  ……………………………………..………………………………….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
5.  อาจารย์ท่ีปรึกษา 

    1. …………………………………………………………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา 
6.  คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ……………../…………………. 
7.  วันที่นักศึกษาน าเสนอ  ………………………………………… 
 
หมายเหตุ  *กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ ให้เขียนตามแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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เขียนที่.............................................. 
........................................................ 
........................................................ 

วันท่ี................................................................................. 
เร่ือง ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
เรียน ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร ์

เนื่องด้วยข้าพเจ้า.......................................................................................นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  
รหัส......................................วิชาเอก......................................................เบอรโ์ทรศัพท์............................................................. 
ท าวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นควา้อิสระเรื่อง........................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
มีความประสงค์จะเปลี่ยนอาจารยท์ี่ปรึกษาหลักจากเดิม.....................................................................................................
เป็น....................................................................................................................................โดยมเีหตผุลในการเปลีย่นแปลงคือ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จะขอบคุณยิ่ง 
       ขอแสดงความนับถือ 
 

  (.........................................................) 

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเดิม.................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
 

(..................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเดิม 

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 

(..................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักใหม ่

 



18 

แบบขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ชื่อ-นามสกุล........................................................รหัสนักศึกษา.................................................. ............ 

สาขาวิชา.................................................................วิชาเอก............................................. ...................... 

ภาคการศึกษาที่..........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา.................... ............................. 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ (เดิม) 

หัวข้อภาษาไทย  

หัวข้อภาษาอังกฤษ  

 

ขอแจ้งการเปลี่ยนหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งท่ี............วันที่...................... รายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ (ใหม่) 

หัวข้อภาษาไทย  

หัวข้อภาษาอังกฤษ  

 

 

 

          .............................................. 

(ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา) 

 ...................................... 

       (วัน/เดือน/ปี) 
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 แบบ บศ.ข.5 
แบบค าร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
.................................................. 

เรียน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร ์
   

ข้าพเจ้า      เลขประจ าตัวนักศึกษา    
สาขาวิชา   แขนงวิชา - วิชาเอก        
มีความประสงค์จะขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในภาค/ปีการศึกษา       
ช่ือเรื่อง            
            
             
ในวันท่ี     สถานท่ีสอบ       
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ 
 
      (ลงช่ือ).....................................................................นักศึกษา 
      วันท่ี........................................................... 
      โทร …………………………………………………… 
ข้อมูลทีน่ักศกึษาต้องกรอกเพ่ิมเติมทุกคร้ังท่ียื่นค าร้องขอสอบ 
ข้าพเจ้าได้ช าระค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระเรยีบร้อยแล้ว  
วันท่ี................................. ช่องทาง  pay@post   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ศูนย์วิทยฯ/มสธ 
 
ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  ยังไม่สมควรสอบ เพราะ         
            
             
  สมควรใหส้อบได้ โดยมีคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ/กรรมการสอบร่วม ดังนี ้

1. ......................................................................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. .......................................................................................................................กรรมการสอบ 
3. .......................................................................................................................กรรมการสอบร่วม 

 
   

(ลงช่ือ).............................................................อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
     (................................................................) 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

๙.๑.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๑.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบง่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ า 

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง 

วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อย
กว่า ๑๐ เรื่อง 
 
 
 

เอกสารแนบเกณฑ์ปี 48 และปี 58 
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี ้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการดังนี้ 

๑) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญา 
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง 
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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ข้อมูลแสดงคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล           
2. ต าแหน่งทางวิชาการ          
3. สาขาวิชาที่สังกัด           
4. ชื่อหลักสูตรที่สังกัด          
5. คุณวุฒิการศึกษา           

 

ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก     

ปริญญาโท     

ปริญญาตรี     

อ่ืนๆ (ระบุ)     

 
6. มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ตามเกณฑ์ สกอ.ปี 2548 

(ใส่เครื่องหมาย ×  ในช่อง ) 
 
    มี           ไม่มี    
 

7. มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ตามเกณฑ์ สกอ.ปี 2558 
(ใส่เครื่องหมาย ×  ในช่อง ) 
 
    มี           ไม่มี    
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8. ผลงานวิชาการอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน........................ เรื่อง 
 

 
หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
       ลงช่ือ..................................................  
        (.........................................................) 
       วันที่.......เดือน....................พ.ศ.......... 

ล าดับที่ ชื่อเรื่อง 
ผลงานวิจัย จ านวน............เรื่อง 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

หนังสือ/ต ารา จ านวน............เรื่อง 
1.  
2.  
3.  
4.  

 

บทความ จ านวน............เรื่อง 
ระดับการเผยแพร่ 
ชาติ นานาชาต ิ

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
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ข้อมูลแสดงคุณสมบัติการเป็นอาจารย์กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล           
2. ต าแหน่งทางวิชาการ          
3. สาขาวิชาที่สังกัด           
4. ชื่อหลักสูตรที่สังกัด          
5. คุณวุฒิการศึกษา           

 

ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก     

ปริญญาโท     

ปริญญาตรี     

อ่ืนๆ (ระบุ)     

 
6. มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ตามเกณฑ์ สกอ.ปี 2548 

(ใส่เครื่องหมาย ×  ในช่อง ) 
 
    มี           ไม่มี    
 

7. มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ตามเกณฑ์ สกอ.ปี 2558 
(ใส่เครื่องหมาย ×  ในช่อง ) 
 
    มี           ไม่มี    
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8. ผลงานวิชาการกรรมการสอบ จ านวน........................ เรือ่ง 
 

 
หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
       ลงช่ือ..................................................  
        (.........................................................) 
       วันที่.......เดือน....................พ.ศ.......... 

ล าดับที่ ชื่อเรื่อง 
ผลงานวิจัย จ านวน............เรื่อง 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

หนังสือ/ต ารา จ านวน............เรื่อง 
1.  
2.  
3.  
4.  

 

บทความ จ านวน............เรื่อง 
ระดับการเผยแพร่ 
ชาติ นานาชาต ิ

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
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แบบฟอร์มการปรับแก้ไขเนื้อหาหลังการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ชื่อ – นามสกุล................................................................รหสันักศึกษา.......................................... ......... 
สาขาวิชา.............................................................วิชาเอก................................................. ...................... 
ภาคการศึกษาที่.............................................................อาจารย์ที่ปรึกษา................. ............................. 
หัวข้อภาษาไทย................................................................................................................ ....................... 
หัวข้อภาษาอังกฤษ............................................................. .................................................................... 
แก้ไขเนื้อหาครั้งที่.......................... 

บทที่ รายละเอียดที่ต้องแก้ไข 

บทที่ 1 
 

บทที่ 2 
 

 

บทที่ 3 
 

บทที่ 4 
 

บทที่ 5 
 

บทที่ 6 (ถ้ามี) 
 

แก้ไขเนื้อหาครั้งที่ 2 
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ................................................................ 
       
 
        (อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม)  

     (ลงวันที่/เดือน/ปี) 
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การประเมินผลการสอบ 
การประเมินผลการศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระจะประเมินผลการสอบในวันสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
โดยผลการสอบจะมีดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการสอบ 
ผ่าน (P) ผ่านในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระและไม่ต้องปรับแก้ไขเนื้อหารายงาน

โดยสามารถส่งตรวจรูปแบบได้ 
ผ่าน โดยมีเงื่อนไข (I) ผ่านในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระแต่คณะกรรมการสอบเห็นควรให้

ปรับเนื้อหารายงานเพ่ิมเติม และผลการสอบจะเป็น I แต่จะเปลี่ยนเป็น P 
เมื่อนักศึกษาปรับแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ และส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ค าแนะน า ภายใน 30 วัน หลังวันสอบ 

ไม่ผ่าน (U) ไม่ผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระนักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระอีกครั้งหนึ่ง 
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                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สาขาวิชานิติศาสตร์    โทร. 8364-5 
ที ่ อว 0602.18(บ)/ วันที่             
เรื่อง    ขอส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระตรวจรูปแบบ 
 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา 
 
 สาขาวิชา            ขอส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระของ  
รหัสประจ าตัว  ภาคการศึกษา  แขนง/วิชาเอก  
เรื่อง       
          
 ทั้งนี้ได้ผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อวันที่                                      และแก้ไขตามที่
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้ส านักบัณฑิตศึกษา ตรวจ
รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อไป   
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการด้วย 
 

(     ) 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

    
นักศึกษาจะมารับผลการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

o ด้วยตนเอง  โทรศัพท์        

o ส่งทางไปรษณีย์  ตามที่อยู่       
             
             
      
     (ลงชื่อ)     นักศึกษา 
              (                                             ) 
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สบฑ. 002  
การส่งหลักฐานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin 

ชื่อนักศึกษา................................................................................................................................................................ 

รหัสนักศึกษา..............................................................หลักสูตร..............................................................................  

แขนงวิชา/วิชาเอก.......................................................สาขาวิชา.........................................................................  

ดุษฎีนิพนธ์    วิทยานิพนธ ์   การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
ชื่อหัวข้อภาษาไทย
..................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  

ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

ได้แนบสรุปผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Originality Report) ที่ตรวจสอบจากรูปเล่มดุษฎี
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์  
 

ลงชื่อ .......................................................................... (นักศึกษา)  
                                                 (...................................................................................)  

                                                            วันที.่.......................................................................  
______________________________________________________________________________ 

ได้ตรวจสอบชื่อเรื่องและสาระสาคัญแล้ว รับรองว่างานนี้ได้ผ่านการตรวจสอบด้วยโปรแกรม Turnitin แล้ว  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................  

 

ลงชื่อ .......................................................................... 
(...................................................................................) 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
วันที่........................................................................ 

 
 
 

หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้แนบพร้อมกับ แบบ สบฑ.001 และ CD (บรรจุไฟล์เหมือนเล่มฉบับสมบูรณ์) 
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หนังสืออนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ 
ท าท่ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
๙/๙ หมู่ ๙ ถนน แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

วันที่..…..…เดือน………….…………..พ.ศ..………..  

ข้าพเจ้า.............................................................................รหัสนักศึกษา............................................ หลักสูตร
.........................................................................สาขาวิชา..............................................................อยู่บ้านเลขที่
................หมู่..........ถนน.......................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต
.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................................................  
เลขบัตรประชาชนเลขท่ี.......................................................................................................................  
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน า ผลงานวิจัย/ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ เรื่อง .................................................................................................... ............................. 
...................................................................................................... ..........................................................  
เข้าตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin ซึ่งเนื้อหาของผลงานดังกล่าวจะต้องถูกส่ง
ตรวจสอบและเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้บุคคลอ่ืนสามารถเข้ามาตรวจสอบการคัดลอกได้  
โดยข้าพเจ้าจะไม่ด าเนินคดี ฟ้องร้อง หรือร้องเรียนใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการด าเนินารดังกล่าวกับทาง
มหาวิทยาลัย  
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุญาต     ลงชื่อ.................................................ผู้รับอนุญาต 
(..................................................)                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง)  

           ผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา 
 

ลงชื่อ......................................พยาน(ผู้อนุญาต)      ลงชื่อ.......................................พยาน (ผู้รับอนุญาต)  

  (..................................................)                           (.................................................)  

                                                              ต าแหน่ง................................................. 
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[พิมพ์ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระที่นี่]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[พิมพ์ชื่อผู้ศึกษาที่นี่]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา[ชื่อปริญญา]  
วิชาเอก[ชื่อวิชาเอก]  สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. [ปีการศึกษา] 
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[Type Independent Study Topic here]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Type Student's Name here]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for 
the Degree of Master of [Type Degree's Name]  

School of Law  
Sukhothai Thammathirat Open University 

[Academic Year]  
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ [พิมพ์ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระที่นี่]  
ชื่อและนามสกุล [พิมพ์ชื่อผู้วิจัยที่นี่]  
วิชาเอก [พิมพ์ชื่อวิชาเอกที่นี่] 
สาขาวิชา [พิมพ์ชื่อสาขาวิชาที่นี่]  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อาจารย์ที่ปรึกษา [พิมพ์ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาที่นี่]  
 
 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ได้รับความเห็นชอบให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรระดับปริญญาโท เมื่อวันที่  [พิมพ์วันที่สอบได้ผลผ่านที่นี่]  
 
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 
 
   ประธานกรรมการ 
  ([ชื่อประธานกรรมการสอบ] ) 
 
 
   กรรมการ 
  ([ชื่อกรรมการสอบ] ) 
 
 
  

         
([พิมพ์ชื่อประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาที่นี่ ]) 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา[พิมพ์ชื่อสาขาวิชาที่นี่ ] 
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ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ [พิมพ์ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนี่]  
ผู้ศึกษา  [พิมพ์ชื่อผู้ศึกษาท่ีนี่]   รหัสนักศึกษา [พิมพ์รหัสนักศึกษาท่ีนี่]  ปริญญา  [พิมพ์ชื่อปริญญาที่นี่]  
อาจารย์ท่ีปรึกษา[พิมพ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่นี่]   
ปีการศึกษา [พิมพ์ปีการศึกษาที่จบที่นี่]  

/ 
/ 

บทคัดย่อ 
/ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (วัตถุประสงค์)………………………………… 
 
 
 
 
 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิจัยเอกสารจาก(ใส่วิธีด าเนินการวิจัย
เอกสารที่จะอ้างอิงทั้งหมด)……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 ผลการ(วิจัย,ศึกษา) (พบว่า,ชี้ว่า,แสดงให้เห็นว่า).....................................................................                                                                                 
(ผลการวิจัย,ปัญหา,ข้อเสนอแนะ)…………………………………………………………………. 
(ย่อหน้าที่ 3 ต้องสอดคล้องกับย่อหน้าแรก) 
 
  
 
 
 
 
ค าส าคัญ  (พิมพ์ค าส าคัญที่นี่ มีประมาณ 2-3 ค า) 

1. ตรวจสอบการกั้นหน้า 1.5 นิ้ว การเว้นขอบขวา 1 นิ้ว การเว้นขอบบน 1.5 นิ้ว การเว้นขอบลา่ง 1 นิ้ว 
2. ขนาดอักษร Angsana UPC ขนาด 14 หรือ 16 pt  เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ให้จบใน 1 หน้า 
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Independent Study title: ……………………………………………………………………………………………   
Author:…………………………………………..;  ID:……………………………..;  Degree:……………………………;  
Independent Study advisor:……………………………………………………….. ;  
Academic year:………………………………………………………  
 

 

Abstract 
 

 This independent study aims to, The purpose of this independent study is ………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 

This independent study is………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
  According to the study, The research found that the, The result indicated that……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Keywords: (ค าส าคัญ) 

 

 
1. ตรวจสอบการกั้นหน้า 1.5 นิ้ว การเว้นขอบขวา 1 นิ้ว การเว้นขอบบน 1.5 นิ้ว การเว้นขอบล่าง 1 นิ้ว 
2. ขนาดอักษร Angsana UPC ขนาด 14 หรือ 16 pt  เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ใหจ้บใน 1 หน้า 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 [ข้อความ ]  
 
 
 
 
 
 
 
 [ชื่อผู้ศึกษา] 
 [เดือน ปี]  
 



37 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย   ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ   จ 
กิตติกรรมประกาศ   ฉ 
สารบัญตาราง   [พิมพ์อักษรหน้า]  
สารบัญภาพ   [พิมพ์อักษรหน้า]  
บทที่ 1 บทน า   1 
 [หัวข้อใหญ่]    [พิมพ์เลขหน้า]  
 [หัวข้อใหญ่]    [พิมพ์เลขหน้า]  
 [หัวข้อใหญ่]    [พิมพ์เลขหน้า]  
 [หัวข้อใหญ่]    [พิมพ์เลขหน้า]  
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความเป็นมา   [พิมพ์เลขหน้า]  
 [หัวข้อใหญ่]    [พิมพ์เลขหน้า]  
 [หัวข้อใหญ่]    [พิมพ์เลขหน้า]  
 [หัวข้อใหญ่]    [พิมพ์เลขหน้า]  
 [หัวข้อใหญ่]    [พิมพ์เลขหน้า]  
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย   [พิมพ์เลขหน้า]  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   [พิมพ์เลขหน้า]  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   [พิมพ์เลขหน้า]  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   [พิมพ์เลขหน้า]  
 การวิเคราะห์ข้อมูล   [พิมพ์เลขหน้า]  
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   [พิมพ์เลขหน้า]  
 [หัวข้อใหญ่]    [พิมพ์เลขหน้า]  
 [หัวข้อใหญ่]    [พิมพ์เลขหน้า]  
 [หัวข้อใหญ่]    [พิมพ์เลขหน้า]  
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ   [พิมพ์เลขหน้า]  
 สรุปการวิจัย   [พิมพ์เลขหน้า]  
 อภิปรายผล   [พิมพ์เลขหน้า]  
 ข้อเสนอแนะ   [พิมพ์เลขหน้า]  
บรรณานุกรม   [พิมพ์เลขหน้า]  
ภาคผนวก   [พิมพ์เลขหน้า]  
 ก [ชื่อภาคผนวก]   [พิมพ์เลขหน้า]  
 ข [ชื่อภาคผนวก]   [พิมพ์เลขหน้า]  
 ค [ชื่อภาคผนวก]   [พิมพ์เลขหน้า]  
ประวัติผู้ศึกษา   [พิมพ์เลขหน้า]  
 
 
หมายเหตุ  กรณวีิจัยเชิงคุณภาพ ส าหรับบทที่ 2 ถึง บทที่ 5 ให้ท าตามค าแนะน าการเขียน
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางที่ 4.1 [ชื่อตาราง]    [พิมพ์เลขหน้า]  
ตารางที่ 4.2 [ชื่อตาราง]    [พิมพ์เลขหน้า]  
ตารางที่ 4.3 [ชื่อตาราง]    [พิมพ์เลขหน้า]  
ตารางที่ 4.4 [ชื่อตาราง]    [พิมพ์เลขหน้า]  
ตารางที่ 4.5 [ชื่อตาราง]    [พิมพ์เลขหน้า]  
ตารางที่ 4.6 [ชื่อตาราง]    [พิมพ์เลขหน้า]  
 



40 

สารบัญภาพ 
 

หน้า 
ภาพที่ 4.1 [ชื่อภาพ]    [พิมพ์เลขหน้า]  
ภาพที่ 4.2 [ชื่อภาพ]    [พิมพ์เลขหน้า]  
ภาพที่ 4.3 [ชื่อภาพ]    [พิมพ์เลขหน้า]  
ภาพที่ 4.4 [ชื่อภาพ]    [พิมพ์เลขหน้า]  
ภาพที่ 4.5 [ชื่อภาพ]    [พิมพ์เลขหน้า]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ส่วนสารบัญ และเนื้อหา ไม่จ ากัดรูปแบบ ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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ประวัติผู้ศึกษา 
 
 
ชื่อ                 [ชื่อผู้ศึกษา]  
วัน เดือน ปีเกิด      [วัน เดือน ปีเกิด]  
สถานที่เกิด [อ าเภอ จังหวัดที่เกิด]  
ประวัติการศึกษา [ชื่อปริญญา สถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา]  
สถานที่ท างาน [ชื่อสถานที่ท างาน จังหวัด]  
ต าแหน่ง [ต าแหน่งปัจจุบัน]  
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ค าแนะน าการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ค าแนะน านี้จัดท าเพ่ือเป็นแนวทางในการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ(สาระ

นิพนธ์) ของสาขาวิชานิติศาสตร์  เฉพาะส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 4 เรื่องคือ การเขียนเนื้อหาของ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในบทต่างๆ  การล าดับหัวข้อ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม  
และรูปแบบการพิมพ์   

1. การเขียนเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ 
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 5 บท 

ดังนี้ 

1.1 บทที่ 1:  บทน ำ ในบทนี้ต้องมีเนื้อหาตามหลักระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีหัวข้อต่อไปนี้ 

1.1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  จุดประสงค์ของหัวข้อนี้
คือ ให้ผู้อ่านทราบว่า เราก าลังจะท าการศึกษาวิจัยเรื่องอะไร  ท าไมต้องท าการศึกษาวิจัยเรื่องนี้  ต้อง
บรรยายให้เห็นความส าคัญของเรื่องนั้น อาจจะเริ่มจากอดีตความเป็นมา แต่ไม่ต้องไกลมากถึงขนาด
เป็นวิวัฒนาการของเรื่องนั้น  ในปัจจุบันมีสภาพปัญหาอย่างไร มีอะไรไม่ชัดเจน หรือบกพร่องต้อง
แก้ไข เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน  หรือไม่มีกฎหมายบัญญัติในเรื่องนั้นเลย  หรือ มีช่องว่าง
ของกฎหมายอย่างไร หรือมีปัญหาในการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร  และมีควำมส ำคัญ
ถึงขนำดจ ำเป็นต้องท ำกำรศึกษำ...ในเรื่องนั้นๆ ...เพ่ือน ามาพิจารณา และหาแนวทางหรือมาตรการ
ที่เหมาะสมต่อการ... ปรับปรุงกฎหมาย   หรือ หาแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย หรือเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ทั้งนี้ เนื้อความควรประกอบด้วย 

1) ความน าสั้นๆเพ่ือเกริ่นน าก่อนเข้าหัวข้อ “ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา” 

2) ความเป็นมาของประเด็นที่จะท าการศึกษาวิจัย  
3) หลักกฎหมายในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
4) มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
5) จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวเพ่ือจะแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ 

**ตัวอย่ำง นักศึกษาจะท าการวิจัย เรื่อง “ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาที่
ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายในชั้นพนักงานสอบสวน”  นักศึกษา ควรกล่ำวถึง  พยานหลักฐานที่รับ
ฟังได้ในคดีอาญาคืออะไร  มีลักษณะอย่างไร  พยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคืออะไร  
และในชั้นพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีใด  อธิบาย
กว้างๆ  แนวบรรทัดฐานของศาลฎีกายอมรับฟังได้แค่ไหน เพียงใด  มีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร  ผู้วิจัย
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เห็นว่าควรตัดพยานดังกล่าวอย่างเด็ดขาด (ไม่ควรรับฟังเลย) หรือ ควรรับฟังได้ทั้งหมดแม้จะได้มาโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ  หรือควรรับฟังบางส่วนเพราะอะไร และควร
รับฟังส่วนไหน  

1.1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย (ควรเขียนเป็นข้อๆ) 
1) นักศึกษาต้องพิจารณาว่า การศึกษาหาค าตอบของเรื่องนี้  จะต้องศึกษาอะไรบ้าง  

เช่น  แนวคิด หรือทฤษฎี  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอะไร   
2) ประการส าคัญ  แนวคิด หรือทฤษฎี  หรือหลักเกณฑ์ที่จะต้องศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ต้องเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยโดยตรง หรือใกล้เคียง  อย่างไรก็ดี  ในวัตถุประสงค์นี้ 
นักศึกษายังไม่ต้องระบุชื่อแนวคิด หรือทฤษฎี  หรือหลักเกณฑ์เพราะนักศึกษายังไม่ได้ลงมือศึกษา  
เพียงก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะท าการศึกษาเท่านั้น  เช่น  อาจใส่วัตถุประสงค์ว่า  เพ่ือศึกษาแนวคิด 
หรือทฤษฎี  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา  หรือเพ่ือศึกษาแนวคิดที่ว่า
พยานหลักฐานในคดีอาญาต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

3) นอกจากจะต้องศึกษาแนวคิด หรือทฤษฎี  หรือหลักเกณฑ์แล้ว  นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาสภาพปัญหาด้วย  และนักศึกษาต้องระลึกอยู่เสมอว่า  การศึกษาวิจัยทุกกรณีไม่ใช่เพียง
การศึกษาอย่างเดียว  แต่นักศึกษาจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะด้วย   

4) ประการสุดท้าย วัตถุประสงค์ควรจะสัมพันธ์กับเนื้อหาของการศึกษาวิจัยโดยตรง 
และเมื่อก าหนดเรื่องใดเป็นวัตถุประสงค์แล้ว  เรื่องนั้นต้องปรากฏในเนื้อหาด้วย  เช่น  นักศึกษา
ก าหนดวัตถุประสงค์ว่า “เพ่ือศึกษาแนวคิด หรือ ทฤษฎี  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟัง
พยานหลักฐานในคดีอาญา”  ในเนื้อหาจะต้องปรากฏ แนวคิดเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานใน
คดีอาญา  ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา  และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟัง
พยานหลักฐานในคดีอาญากล่าวคือ อ้างอะไรไว้ต้องมีให้ครบ  ถ้าในเนื้อหา (บทที่ 2) ไม่มีทฤษฎี
เกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา  ก็ให้ตัดข้อความดังกล่าวออกจากวัตถุประสงค์   

5) ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์(ส าหรับน าไปปรับใช้ ไม่ใช่ต้องเขียนทุกข้อตาม
ตัวอย่าง) 

- เพ่ือศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับ... 
- เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ในการ ... 
- เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา......ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่าง 
   ประเทศ (ระบุชื่อกฎหมายระหว่างประเทศ ชื่ออนุสัญญา หรือ.......) และ   
   กฎหมายของประเทศ (ระบุชื่อประเทศ) 
- เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ... 
- เพ่ือหามาตรการ(ท่ีเหมาะสม)ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ ... 
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- เพ่ือเสนอแนวทาง(ที่เหมาะสม)ในการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายในเรื่อง… 
(เก่ียวกับ.... ) 

1.1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัยนักศึกษาต้องก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้  
เช่น  ศึกษาจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานใน
คดีอาญาทั้งกฎหมายของไทยและกฎหมายของต่างประเทศและถ้านักศึกษาไม่ได้ศึกษาจากต้นฉบับ
ภาษาต่างประเทศก็ ไม่ควรระบุ ว่า ศึกษาทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

1.1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (เม่ือศึกษาวิจัยเสร็จแล้วจะได้ประโยชน์อะไร) 
1) นักศึกษาอาจใช้วิธีล้อข้อความจากวัตถุประสงค์ เช่น  “วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหา

แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ...”  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็อาจเขียนว่า “ได้แนวทางในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ ...” 

2) ประการส าคัญ  ประโยชน์ที่ได้รับต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ดังนั้น  ถ้า
วัตถุประสงค์ไม่มีเรื่องใด  ก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องนั้น  เว้นแต่เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจาก
ประโยชน์ที่ได้รับในข้ออ่ืน 

3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอาจเป็นความเรียงหรือเป็นข้อๆก็ได้  แต่การเขียนเป็น
ข้อจะเข้าใจง่ายและชัดเจนกว่า   

4) ตัวอย่างการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- ทราบหลักเกณฑ์ในการ ... 
- สามารถก าหนด...ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
- ได้องค์ความรู้ใหม่เรื่อง(เก่ียวกับ)... 
- ได้แนวทางท่ีเหมาะสมในการ... 
- เป็นแนวทางในการบัญญัติ(แก้ไขปรับปรุง)กฎหมายในเรื่อง ... (เกี่ยวกับ...) 
- สามารถเสนอมาตรการหรือแนวทาง(ที่เหมาะสม)ในการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 

เรื่อง ..(เก่ียวกับ...) 
- ได้มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่อง ..(เก่ียว 

กับ...) 

1.1.5 ระเบียบวิธีวิจัย (จะท าแบบไหน : วิจัยเชิงคุณภาพ หรือวิจัยเชิงปริมาณ) 

1.2 บทที่ 2 : ทบทวนวรรณกรรม (ไม่ควรตั้งชื่อบทว่ารวบรวมวรรณกรรม ควรตั้งชื่อที่สื่อถึง
เนื้อหาในบทนี้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา ) เนื้อหาในบทนี้ควร
ประกอบด้วย 
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1) ความเป็นมาหรือวิวัฒนาการในเรื่องนั้นๆ  นักศึกษาไม่ควรบรรยายวิวัฒนาการมาก
เกินไป เว้นแต่ในกรณีที่วิวัฒนาการของเรื่องนั้นสัมพันธ์กับปมปัญหำโดยตรง  (ขยายความ 1.1.1)เช่น  
ถ้าเป็นหัวข้อตามตัวอย่างข้างต้น  ก็อาจจะกล่าวถึงความแตกต่างของหลักการรับฟังพยานหลักฐานใน
ประเทศที่มีระบบลูกขุน  จะมีหลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐานที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่าประเทศที่ไม่
มีระบบลูกขุน  เนื่องจากลูกขุนเป็นประชาชนธรรมดาไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ในการวินิจฉัยคดีโดยตรง  หาก
ปล่อยให้พยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาสู่การพิจารณาของลูกขุน ก็อาจมีผลให้ลูกขุน
ไขว้เขวในการตัดสินข้อเท็จจริงได้  ในส่วนนี้นักศึกษาไม่จ ำเป็นต้องอธิบายไปถึงระบบกฎหมายของ
โลกว่ามี 2 ระบบใหญ่ๆ (ไกลเกินไป)  และไม่จ ำเป็นต้องอธิบายไปถึงแนวคิดที่จะน าระบบลูกขุนมาใช้  
ซึ่งออกนอกประเด็นไปไกลเกินไปเช่นกัน   

2) หลักการ หรือทฤษฎีทางกฎหมาย (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนแนวความคิด
ของนักศึกษาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เช่น ถ้านักศึกษาเห็นว่า ควรรับฟังพยานหลักฐานทุกชนิดที่
สามารถพิสูจน์ความจริงได้  แม้จะเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม เพราะ
นักศึกษาเชื่อว่า แม้พยานหลักฐานจะได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าสามารถพิสูจน์ความจริงได้
ก็ควรรับฟังได้  นักศึกษาก็ไม่ควรยกทฤษฎีเรื่องผลไม้พิษ (fruits of the poisonous tree) แต่ควร
แสวงหาทฤษฎีเกี่ยวกับการค้นหาความจริง หรือทฤษฎีเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานในระบบไต่
สวนที่มีหลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐานที่เปิดกว้างกว่า  เป็นต้น) 

3) มีงานวิจัย (รวมถึงวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ด้วย) ที่เก่ียวข้องหรือไม่และงานวิจัย
ดังกล่าวมีผลลัพธ์อย่างไร  ในเรื่องนี้ นักศึกษาควรท าความเข้าใจในเบื้องต้นว่า การอ้างอิงงานวิจัยนั้น 
โดยหลักการแล้ว  ควรอ้างอิงผลลัพธ์จากการวิจัย (ปกติจะอยู่ในบทที่ 4  หรือ 5) ไม่ใช่อ้างอิง
วรรณกรรมที่ผู้ท าวิจัยสืบค้นและรวบรวมมา  แต่ในทางปฏิบัติ นั กศึกษา จ านวนมากคัดลอก
วรรณกรรมของงานวิจัยที่บุคคลอ่ืนรวบรวมไว้มาใส่ในวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ของตน  ซึ่งไม่
ถูกต้อง  อย่างไรก็ดี  ถ้ามีการคัดลอกข้อความมาจากงานวิจัยของบุคคลอ่ืนนักศึกษาต้องอ้างอิงให้
สมบูรณ์ด้วย  เช่น  Federal Clothing Trades Award 191, Clauses 26,27 (Commonwealth 
Arbitration Reports, Volume 252, 1981, p.662 อ้างใน เอกพงศ์ คลังกรณ์  มาตรการในการให้
ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านในประเทศไทย   วิทยานิพนธ์ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 หน้า 69   

4) พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าไปให้ถึงหัวข้อท่ีจะท าการศึกษาวิจัย 
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1.3 บทที่ 3 หลักกฎหมำยไทยในปัจจุบัน 
1) เรื่องท่ีศึกษาวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใดบ้าง  กล่าวถึงเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงเท่านั้น   
2) มีกฎหมายไทยบัญญัติไว้หรือไม่  ถ้ามี  มีหลักกฎหมายว่าอย่างไร 
3) อาจอ้างแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกาประกอบได้เพ่ือยืนยันหลักกฎหมายที่ใช้ในประเทศ

ไทย 
4) มีแนวปฏิบัติอย่างไร  (ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับแนวปฏิบัติ) 
5) มีปัญหาอย่างไร พยายามตั้งประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้น 
6) อาจชี้ให้เห็นว่า  ในต่างประเทศมีปัญหาเดียวกับประเทศไทยหรือไม่  ถ้ามี ต่างประเทศ

แก้ปัญหาอย่างไร  ถ้าไม่มี ท าไมถึงไม่มี  และกฎหมายของประเทศนั้นจะน ามาปรับใช้กับประเทศไทย
ได้หรือไม ่

1.4 บทที่ 4 วิเครำะห์เปรียบเทียบกับกฎหมำยของต่ำงประเทศ 
1.4.1 ควรมีเนื้อหาเกริ่นน าในประเด็นดังนี้   

1) กรณีวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ควรให้เหตุผลว่าท าไมจึง
ต้องยกกฎหมายระหว่างประเทศ (กรณีเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศต้องเกริ่นให้เห็นว่าท าไม
ประเทศไทยต้องผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศฉบับนั้นด้วย) 

2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมำยของต่ำงประเทศควรให้เหตุผลว่าท าไมจึง
เลือกกฎหมายของประเทศนั้นๆเช่น  เป็นประเทศเพ่ือนบ้าน  เป็นประเทศที่ใช้ระบบไต่สวน  หรือ
ประเทศไทยน าหลักกฎหมายของประเทศนั้นมาเป็นต้นแบบในการร่างกฎหมาย หรือมีกฎหมายของ
ประเทศนั้น (ประเทศต่างๆในยุโรป อเมริกา คานาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น...)  ซึ่งอาจน ามาศึกษา 
วิเคราะห์เชิงกฎหมายเปรียบเทียบ เพ่ือแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย และปรับใช้เป็นข้อเสนอแนะ เป็น
ต้น 

3) ต้องระบุข้อมูลเพ่ือการสืบค้นกฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายของ
ต่างประเทศด้วย  โดยเฉพาะ ชื่อกฎหมาย  มาตราหรือข้อ เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นเพ่ือขยายผล
ต่อไปได้เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรั่งเศส มาตรา 100-2   

4) หลักกฎหมายที่ยกข้ึน ควรเป็นหลักกฎหมายที่สนับสนุนความเห็นของนักศึกษา  
5) เปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ กฎหมายต่างประเทศที่แตกต่างหรือ

เหมือนกับกฎหมายไทยอย่างไรและอาจท าตารางเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นข้อแตกต่างหรือข้อเหมือนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

***บทที่ 3 และ 4 อาจสลับกันได้ แต่ต้องมีท้ัง 2 บท *** 
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1.5 บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1.5.1 สรุปเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ท าให้เลือกศึกษาวิจัยเรื่องนี้ 
1.5.2 เสนอแนะว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างไร ต้องมีข้อเสนอทางกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งมี

หลักเกณฑ์ดังนี้ 
1) เนื่องจากการศึกษาวิจัยของนักศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์ ดังนั้น  

ข้อเสนอแนะจึงต้องเป็นปัญหาที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย  ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้ไม่ชัดเจน  หรือไม่ได้บัญญัติในเรื่องที่ศึกษาวิจัยไว้  เช่น  นักศึกษามีแนวคิดว่า  ไม่ควรรับฟัง
พยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆ  ก็อาจเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมาย
เพ่ิม  หรือแก้ไขปรับปรุง  หรือยกเลิกข้อความบางส่วนในกฎหมาย  ไม่ใช่เสนอให้มีกำรอบรม
พนักงำนสอบสวนให้รวบรวมพยำนหลักฐำนโดยวิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำยเท่ำนั้น   เพราะ
ข้อเสนอแนะให้อบรมดังกล่าวไม่ใช่การแก้ปัญหาในทางทางกฎหมาย 

2) ข้อเสนอแนะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ตั้งไว้ในบทที่ 3 หรือบทที่ 4 ไม่ใช่เพ่ิง
ปรากฏในบทสรุปและข้อเสนอแนะ   

3) ข้อเสนอแนะควรระบุวิธีการแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เช่น  ควรยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หรือควรยกเลิกเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง  หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายมาตราใด  
และจะแก้ไขเพ่ิมเติมว่าอย่างไร  เพราะเหตุใด มีกฎหมายระหว่างประเทศ และหรือกฎหมายของ
ประเทศใดบ้าง แก้ไขแล้วจะเป็นผลดีอย่างไร เพราะเหตุใด กรณีที่ยังไม่มีกฎหมายในเรื่องนั้น  
นักศึกษา อาจร่างกฎหมายตามแนวคิดของนักศึกษาเพ่ือประกอบข้อเสนอแนะโดยแนบเป็นภาคผนวก
ของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ(สาระนิพนธ์)ด้วยก็ได้ 

2. การล าดับหัวข้อ 
การล าดับหัวข้อในแต่ละบทให้เรียงล าดับโดยเริ่มจากหัวข้อที่ 1 เท่านั้น  ไม่ใช้ 1.1 หรือ 2.1  ไม่

ว่าจะเป็นบทใดก็ตาม และให้ใช้ล าดับดังนี้ 
1.หัวข้อใหญ่ (ตัวหนา) 

1.1 หัวข้อรอง (ตัวหนา + ไมเ่อน) 
1.1.1 หัวข้อล ำดับสำม (เอน-หนา) 

1) หัวข้อย่อยล าดับสี่ (เอน-ไม่หนา) 
ก. หัวข้อย่อยล าดับห้า (เอน-ไม่หนา) 

ก) หัวข้อย่อยล าดับหก  (เอน-ไม่หนา) 
(ก) หัวข้อย่อยล าดับเจ็ด (เอน-ไม่หนา) 
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3. การอ้างอิงและบรรณานุกรม 

3.1 กำรอ้ำงอิง ตามท่ี มสธ.ใช้ในการท างานวิชาการ มี 2 ระบบ คือ 
3.1.1 ระบบนาม-ปี ใช้วิธีใส่วงเล็บ (ชื่อ นามสกุล ผู้แต่ง พ.ศ.ที่พิมพ์)  
3.1.2 ระบบเชิงอรรถ มีหลักการคือ 

1) ให้ใส่ที่ท้ายหน้าโดยใช้รูปแบบตามที่คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระ(สาระนิพนธ์)ก าหนด 

2) ล าดับต่อเนื่องตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย 
3) ชื่อผู้เขียน “ชื่อบทความ” (กรณีของวารสารหรือหนังสือซึ่งมีหลายบทความที่ผู้แต่ง

หลายคน ให้ใส่ “---“ ครอบชื่อบทความ) ชื่อหนังสือ(ชื่อหนังต้องพิมพ์เอน) จังหวัด  ส านักพิมพ์ (ไม่
ต้องใส่ค าว่าส านักพิมพ์  ให้ใส่ชื่อส านักพิมพ์เลย)  พ.ศ.(ให้ใส่ปีไปเลยไม่ต้องใส่ค าว่า พ.ศ.) หน้า  

4) การอ้างอิงในงานวิจัย (ทั้ง กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระและวิทยำนิพนธ์ของสำขำวิชำ
นิติศำสตร์ให้ใช้กำรอ้ำงอิงระบบเชิงอรรถเท่ำนั้น) 

5) กรณีอ้างอิงซ้ าเล่ม ถ้าเป็นการอ้างเชิงอรรถที่ต่อเนื่องกันให้ใช้ “เรื่องเดียวกัน”  แต่
ถ้าเชิงอรรถไม่ต่อเนื่องกัน (มีเชิงอรรถอ่ืนคั่น) ให้ใส่ชื่อผู้เขียน แล้วตามด้วยชื่อหนังสือ และหน้าที่
อ้างอิง 
3.2 บรรณำนุกรม 
ชื่อผู้เขียน พ.ศ. ชื่อหนังสือ  จังหวัด  ส านักพิมพ์ ขอให้ดูตัวอย่างการอ้างอิงและบรรณานุกรมใน

เอกสารที่แนบมาพร้อมค าแนะน าการท าการศึกษาวิจัย*** 
4. ต้องใช้แบบฟอร์มท่ีมสธ.ก าหนด สามารถ download ได้จากเวบไซต์ของส านักบัณฑิต  
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ตัวอย่างการอ้างเชิงอรรถและบรรณานุกรม 
ลักษณะของงาน เชิงอรรถ บรรณานุกรม 

1. หนังสือเล่มเดียว
จบ 

 ผู้แต่งคนเดียว 

สิริพันธ์ พลรบ. กฎหมายแรงงาน.  กรุงเทพ,  
ปริญญาการพิมพ์. 2553. หน้า 20 

สิริพันธ์ พลรบ.(2553).  กฎหมายแรงงาน  
กรุงเทพ.ปริญญาการพิมพ์  

 Collins, K.  Education in Japan : 
Statistical Comparison with Australia. 
Australia :  
AGPS Press. 1989. p.25 

Collins, K. (1989). Education in 
Japan : Statistical Comparison with 
Australia. Australia : AGPS Press.  

 ผู้แต่งหลายคน สิริพันธ์ พลรบ และชนินาฏ ลีดส์. กฎหมาย
แรงงาน.  กรุงเทพ; มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย.  2553. หน้า 20 

สิริพันธ์ พลรบ และชนินาฏ ลีดส์. (2553).  
กฎหมายแรงงาน . กรุงเทพ; มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย   

 ผู้แต่งหลายคนมี 
บ.ก. 

สิริพันธ์ พลรบ บรรณาธิการ,  รวมบทความ
กฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ. นนทบุรี;  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2552. หน้า 
30 

สิริพันธ์ พลรบบรรณาธิการ. (2552).  รวม
บทความกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ. 
นนทบุรี;  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2. หนังสือ
รายงาน
ประจ าปี/
หนังสือที่ระลึก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 21 ปี. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 5 กันยายน 
2542.  นนทบุรี;  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 32 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2542). 
21 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5 
กันยายน 2542 . นนทบุรี;  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. รายงานการ
ประชุมมัมนา/
เอกสาร
ประกอบการ
สัมมนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  แรงงาน
ไทยในอนาคต เอกสารประกอบการสัมมนา  
เรื่อง การพัฒนาแรงงานไทย วันที่ 20 
มกราคม 2553. นนทบุรี; สาขาวิชา
นิติศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช. 
หน้า 12 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2553). 
แรงงานไทยในอนาคต เอกสาร
ประกอบการสัมมนา  
เรื่อง การพัฒนาแรงงานไทย วันที่ 20 
มกราคม 2553. นนทบุรี; สาขาวิชา
นิติศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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4. หนังสือแปล เบโซลด์ คลีแมน. สุขภาพของโลก แปลจาก 

World Health 2020 โดย ลกัษณา  เอกกุล. 
กรุงเทพฯ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
2541. หน้า 112 

เบโซลด์, คลีแมน. (2541) . สุขภาพของ
โลก แปลจาก World Health 2020 โดย 
ลักษณา  เอกกุล. กรุงเทพฯ; สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข 

5. วิทยานิพนธ์ ประวิทย์ บุญยืน. แบบจ าลองอุทยาน
การศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2548. หน้า 
28 

ประวิทย์ บุญยืน .(2548).แบบจ าลอง
อุทยานการศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6. เอกสารการสอน กิติพงศ์  หังสพฤกษ์.  “จ้างแรงงาน” . ใน  
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 
เล่ม 2. หน่วยที่ 12.  นนทบุรี; สาขาวิชา
นิติศาสตร์.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
2547. หน้า 205 

กิติพงศ์  หังสพฤกษ์ . (2547) .“จ้าง
แรงงาน”.  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา
กฎหมายพาณิชย์ 1  เล่ม 2 .  หน่วยที่ 
12 . นนทบุรี; สาขาวิชานิติศาสตร์.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2547 

7. ประมวลสาระชุด
วิชา 

พินัย ณ นคร. “หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งตอบ
แทน” .ใน ประมวลสาระชุดวิชากฎหมาย
แพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และ
หลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง เล่ม 2. 
หน่วยที่ 6 .นนทบุรี; บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
นิติศาสตร์ .มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2552 .หน้าที่ 6- 11 

พินัย ณ นคร. (2552). “หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับ 
สิ่งตอบแทน” ใน ประมวลสาระชุดวิชา
กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และ
ลักษณะละเมิด และหลักกฎหมาย
เปรียบเทียบชั้นสูง เล่ม 2 .หน่วยที่ 6. 
นนทบุรี; สาขาวิชานิติศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2552  

8. สิ่งพิมพ์รัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.  ชนบทไทย.  
กรุงเทพมหานคร;   
กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจและเผยแพร่การ
พัฒนา.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2523.   
หน้า 10 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
(2523). ส านักงานคณะกรรมการ.  ชนบท
ไทย.  กรุงเทพมหานคร;  กองศึกษาภาวะ
เศรษฐกิจและเผยแพร่การพัฒนา . 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . 2523   
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9. รายงานการวิจัย ชัยอนันต์ สมุทวนิช. รายงานการวิจัย

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ประเด็น ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา.กรุงเทพฯ.  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
2541.หน้า 36 

ชัยอนันต์ สมุทวนิช. (2541). รายงานการ
วิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ประเด็น 
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพฯ; 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 

10. บทความเรื่อง
หนึ่ง 
ในหนังสือรวม
บทความซึ่ง 

 ไม่มีบรรณาธิการ 

ชนินาฏ ลีดส์. “การศึกษากฎหมาย”.  ใน 20 
ปี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 100-
105, นนทบุรี;  สาขาวิชานิติศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2550 .หน้า 
102 

ชนินาฏ ลีดส์. (2550). “การศึกษา
กฎหมาย”  ใน 20 ปี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช.หน้า 
100-105. นนทบุรี;  สาขาวิชานิติศาสตร์ .
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 มีบรรณาธิการ สิริพันธ์ พลรบ.“การศึกษากฎหมาย”.  ใน 
ชนินาฏ ลีดส์ บรรณาธิการ  20 ปี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
หน้า 100-105 .นนทบุรี; สาขาวิชา
นิติศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .2550 . 
หน้า 102 
 

สิริพันธ์ พลรบ.(2550). “การศึกษา
กฎหมาย”  ใน ชนินาฏ ลีดส ์บรรณาธิการ  
20 ปี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 
100-105. นนทบุรี;  สาขาวิชานิติศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

11.บทความใน
วารสาร 

ชนินาฏ ลีดส์ .“แรงงานสัมพันธ์ในอนาคต”.
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  21, 1. 
(มิถุนายน 2552) : 42-53.หน้า 48 
หมำยเหตุ*21 คือ ปีที่ 21, 1 คือ เล่มที่ 1, 
42-53 คือ เลขหน้าของบทความนั้น, 48 คือ
หน้าที่ยกข้อความมาใช้ * 
 
 
 

สิริพันธ์ พลรบ.“แรงงานสัมพันธ์ใน
อนาคต”.วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาธิ
ราช  21, 1 (มิถุนายน 2552) : 42-53 
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12. สารสนเทศบน 
Internet 

 กรณีเป็นข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ 
/ ข่าวสาร
ทั่วไปจาก  
web 
ภาษาอังกฤษ 

 

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

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

 กรณีเป็นข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ 
/ ข่าวสาร
ทั่วไปจาก  
web ไทย 

กระทรวงยุติธรรม,  “หนังสือ 119 ปี 
สถาปนากระทรวงยุติธรรม”.ค้นคืน 1 
พฤศจิกายน 2553 .จาก 
http://www.moj.go.th/th/justice/home
2-cms-
transmit.php?section=main_magazine 

 

 กรณีเป็นบทความ คัมภีร์ แก้วเจริญ.  “อัยการอิสระ”.คัมภีร์
กฎหมาย. ค้นคืน 1 พฤศจิกายน 2553. จาก 
http://www.comepee.com 

คัมภีร์ แก้วเจริญ.  “อัยการอิสระ”. 
(2553).  คัมภีร์กฎหมาย. ค้นคืน 1 
พฤศจิกายน 2553 .จาก 
http://www.comepee.com 

13. การอ้างอิง
ข้อความจากงาน
วิชาการอ่ืน  

Federal Clothing Trades Award .1981. 
Clauses 26,27 (Commonwealth 
Arbitration Reports, Volume 252. 1981. 
p.662) อ้างใน  
เอกพงศ์ คลังกรณ์  มาตรการในการให้ความ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านในประเทศ
ไทย  .(วิทยานิพนธ์ ปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). สาขาวิชา
นิติศาสตร์ . คณะนิติศาสตร์.  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2545. หน้า 69   

Federal Clothing Trades 
Award .1981, (1981). Clauses 26,27 
(Commonwealth Arbitration 
Reports, Volume 252, 1981, p.662) 
อ้างใน  
เอกพงศ์ คลังกรณ์  มาตรการในการให้
ความคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ีบ้านใน
ประเทศไทย.(วิทยานิพนธ์ ปริญญานิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). 
สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ . 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .2545  
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