แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 41798 วิทยานิพนธ์ 1-2 : กระบวนการวิจัยทางนิติศาสตร์ การเก็บรวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูล
ชุดวิชา 41798 วิทยานิพนธ์ 3-4 : การเขียนรายงานและการสอบวิทยานิพนธ์

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาคการศึกษาที่ 2/2561
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คานา
ชุ ด วิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ป็ น ชุ ด วิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษาและท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นหั ว ข้ อ
ที่นักศึกษาสนใจ โดยนาหลักการวิจัยในชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์มาใช้ ชุดวิชา
วิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน (1-2-3-4) ขั้นตอนละ 3 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์หลังจากผ่านกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ 3 แล้ว
แผนกิจกรรมการศึ กษาชุ ดวิชานิ พนธ์นี้ คณะกรรมการผลิ ตและบริหารชุ ดวิชาได้จัดท าขึ้ น
เพื่ อ เป็ น กรอบการท างานของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ 1-2-3-4 หากนั ก ศึ ก ษาสามารถท างาน
ได้ตามกรอบแผนกิจกรรมที่วางไว้ นักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้ภายในกาหนด
ระยะเวลาตามตารางการศึกษา แผนกิจกรรมการศึกษานี้ได้กาหนดให้นักศึกษาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4 รวมจานวน 4 ครั้ง ซึ่งนักศึกษาต้องปฏิบัติตามตารางที่กาหนดไว้
โดยเคร่ งครั ดเพื่ อ ให้ งานของนั ก ศึ ก ษาสามารถด าเนิ น การไปได้ อ ย่า งต่ อเนื่ อ ง และส าเร็จการศึ ก ษา
นิติศาสตรมหาบัณฑิตได้โดยเร็ว
ขอให้ นั กศึกษาอ่านทบทวนรายละเอียดในชุดวิช าวิทยานิพนธ์ และชุดวิช าระเบียบ
วิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และควรติดตามเว็ปไซต์ของสานักบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
โดยเฉพาะการติดต่อสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรับคาแนะนาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการการผลิตและบริหารชุดวิชาวิทยานิพนธ์
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กุมภาพันธ์ 2562
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ปฏิทินการศึกษา
กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

วันแรกของการศึกษาภาค 2/2561

วันที่ 15 มีนาคม 2562

วันสัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 1

วันที่ 25-26 เมษายน 2562

วันสัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 2

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

วันสัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 3

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

วันสัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 4

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

วันสุดท้ายของการยื่นเรื่องสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ * กาหนดการวันสัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 1
วันที่

เวลา

25 เมษายน 2562 09.00-12.00 น.

เรื่อง

ร่วมฟังบรรยายสัมมนาเข้ม ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 และชุด
วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
13.00 เป็นต้นไป
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นักศึกษาเข้าฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคัดลอก
-16.30 น.
ผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin บรรยายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
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รายละเอียดชุ ดวิชา
41798 วิทยานิพนธ์
Thesis
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน (1-2-3-4) ขั้นตอนละ 3 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต ดังนี้
ขั้นตอนวิทยานิพนธ์ 1-2
วิทยานิพนธ์ 1-2 : กระบวนการวิจัยทางนิติศาสตร์ การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล
Thesis 1-2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทาวิทยานิพนธ์ได้
2. เพื่อให้ มีความรู้ และความเข้าใจกระบวนการศึกษาวิจัย การทาวิทยานิพนธ์ การเขียน
โครงร่ าง การทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนการพัฒ นาเครื่องมือที่นามาใช้ในการวิจัยสาหรับการทา
วิทยานิพนธ์ได้
3. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการประมวล
ข้ อมู ล ตลอดจนการน าเสนอข้ อ มู ล ส าหรั บ การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
คาอธิบายชุดวิชา
กระบวนการและระเบี ย บวิธีวิ จัย ทางนิ ติศ าสตร์ การเลื อ กหั ว ข้ อ วิ ท ยานิพ นธ์ การส ารวจ
และการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสาหรับ
วิทยานิ พนธ์ วิธีดาเนิ น การเกี่ย วกับ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณ/คุณภาพ
และการนาเสนอข้อมูลสาหรับการเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขัน้ ตอนวิทยานิพนธ์ 3-4
วิทยานิพนธ์ 3-4 : การเขียนรายงานและการสอบวิทยานิพนธ์
Thesis 3-4
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาเสนอผลการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลมาใช้ ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดจนรู ปแบบและวิ ธีเขียน
วิทยานิพนธ์
3. เพื่อให้สามารถสอบปกป้องกันวิทยานิพนธ์ได้
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คาอธิบายชุดวิชา
รู ป แบบและการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร วบรวมและวิ เ คราะห์ การน าเสนอ
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้เป็นฉบับสมบูรณ์
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กิจกรรมการศึกษาวิทยานิพนธ์ 1-2

กิจกรรมที่กาหนดให้ทา
ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ 1- 2 นี้ นักศึกษามีกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการดังนี้
1. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะต้อง
นาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยจัดทาเอกสาร 3 ฉบับ คือ 1) เอกสารแบบขออนุมัติทาวิทยานิพนธ์ บศ.001
เพื่อขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2) เอกสารแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ บศ.002 (ตัวอย่างแบบฟอร์ม
อยู่ ใ นภาคผนวก) และ 3) บรรณานุ ก รมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ข ออนุ มั ติ เอกสารทั้ ง
3 ฉบับนี้ต้องส่งให้สาขาวิชาตามระยะเวลาที่สาขาวิชากาหนด
2. การเข้าร่วมการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตาม
แบบ บศ.002 บรรณานุกรม และเสนองานบทที่ 1 : บทนา และงานบทที่ 2 : ทบทวนวรรณกรรม โดยส่ง
ตัวเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาก่อนการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 และให้
นักศึกษานาข้อเสนอแนะกลับไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการวิจัยตามที่ได้รับคาแนะนาเพื่อนาเสนอในการ
สัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2
หลั งจากที่นั กศึกษาได้พบอาจารย์ ที่ปรึกษาในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 ให้ นักศึกษาเสนอ
โครงการวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม บศ.004 เพื่อยืนยันหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือปรับ แก้หัวข้อวิทยานิพนธ์
ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยจัดทาเอกสาร 3 ฉบับ คือ 1) แบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ บศ.004 2) เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3) ประวัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา (ตัวอย่างแบบฟอร์มอยู่ในภาคผนวก) โดยจัดส่งให้สาขาวิชาภายในระยะเวลาที่สาขาวิชา
กาหนด เพื่อให้ ส าขาวิช าดาเนิ น การขออนุ มัติ หั ว ข้ อวิ ทยานิ พ นธ์ และเสนอแต่ง ตั้ง อาจารย์ ที่ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ต่อไป
3. การเข้าร่วมการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 นักศึกษานาเสนองานที่ปรับแก้จากการสัมมนา
เข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษาได้แก้ไขปรับปรุง
ตามที่ได้แนะนาครบถ้วนแล้ว นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลให้ผ่านการพิจารณาวิทยานิพนธ์ในแต่ละ
ขั้นตอน และมีสิทธิลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3-4 ต่อไป
หมายเหตุ การนาเสนองานของนักศึกษาในการเข้าร่วมสัมมนาเข้มในแต่ละครั้งนั้น ขอให้นักศึกษา
จัดส่งงานให้สาขาวิชานิติศาสตร์ ล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนที่นักศึกษาจะเข้า ร่วมสัมมนาเข้ม
ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้อ่านเนื้อหา และสามารถให้คาแนะนาแก่นักศึกษาได้ครบถ้วน
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ภาระงานทีก่ าหนดให้ ทาในวิทยานิพนธ์ 1-2

วิ ท ยานิ พ นธ์ 1-2 นั ก ศึ ก ษามี ภ าระงานต้ อ งส่ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในการสั ม มนาเข้ ม ชุ ด วิ ช า
วิทยานิพนธ์ 1 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ ให้คาแนะนา ซึ่งนักศึกษาต้องแก้ไข เพิ่มเติม และ
ปรับแก้งานให้แล้วเสร็จ เพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งก่อน/ในการสัมมนาเข้มชุดวิชา
วิทยานิพนธ์ 2
ภาระงานที่ต้องส่งในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1
1. บทที่ 1 : บทนา
2. บทที่ 2 : ทบทวนวรรณกรรม
หมายเหตุ ดูรายละเอียดการเขียนโครงสร้างของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาระ
นิพนธ์) โดยสรุป ในหน้า 16
ภาระงานที่ต้องส่งในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2
นักศึกษาต้องเสนองานที่ปรับแก้ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คาแนะนาจากการสัมมนา
เข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษาได้แก้ไข ปรับปรุงตามที่ได้แนะนาครบถ้วน
และได้รับการประเมินผลให้ผ่านการพิจารณาแล้ว นักศึกษาจึงมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3-4 ต่อไป
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กระบวนการในการเรียนและกาหนดการกิจกรรมเกี่ยวกับชุ ดวิชาวิทยานิพนธ์ 1-2
ลาดับ

กิจกรรม

1
2
3

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ 1-2
เปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาส่งเอกสารเพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยจัดทาเอกสาร
3 ฉบับ ได้แก่ 1)เอกสารแบบขออนุมัติ ทาวิทยานิพนธ์ บศ.001 เพื่อ
ขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2)เอกสารแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
บศ.002 (ตัวอย่างแบบฟอร์มอยู่ในภาคผนวก) และ 3)บรรณานุกรม
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ขออนุมัติ เอกสารทั้ง 3 ฉบับนี้ต้อง
ส่งให้สาขาวิชาตามระยะเวลาทีส่ าขาวิชากาหนด ก่อนการสัมมนา
เข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 โดยนักศึกษาสามารถจัดส่งให้สาขาวิชา
ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ สาขาวิชานิติศาสตร์
มสธ. (ถึงคุณสุจิตรา พุ่มไสว) 2) ทาง e-mail ที่
suchittra.law@gmail.com

4

นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 เพื่อนาเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามแบบ บศ.002 บรรณานุกรม และเสนองาน
บทที่ 1 บทนา และบทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม โดยส่งตัวเล่ม
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและให้นักศึกษานา
ข้อเสนอแนะกลับไปปรับปรุงและพัฒนางานตามทีไ่ ด้รับคาแนะนา
เพื่อนาเสนอก่อน/ในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2

5

นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 ให้นักศึกษา
นาเสนองานที่ปรับแก้จากการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาเห็นว่านักศึกษาได้แก้ไข
ปรับปรุง ตามทีไ่ ด้แนะนาครบถ้วนแล้ว นักศึกษาจะได้รับการ
ประเมินผลให้ผา่ นการพิจารณาวิทยานิพนธ์ในแต่ละขั้นตอน และมี
สิทธิลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3-4 ต่อไป

กาหนดการ
ภาคการศึกษาที่ 2
2-31 ม.ค.62
15 มี.ค.62
ก่อนวันที่ 8 มี.ค.62

วันที่ 25-26 เม.ย.62

วันที 23 พ.ค.62
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ลาดับ

กิจกรรม

6

หลังจากที่นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1-2 ให้
นักศึกษาเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม บศ.004 เพื่อยืนยัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือปรับ แก้หัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยจัดทาเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ 1)
แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ บศ.004 2) เอกสารประกอบการ
เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3) ประวัติอาจารย์ที่
ปรึกษา (ตัวอย่างแบบฟอร์มอยู่ในภาคผนวก) โดยจัดส่งให้สาขาวิชา
ภายในระยะเวลาที่สาขาวิชากาหนด เพื่อให้สาขาวิชาดาเนินการขอ
อนุ มั ติ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ และเสนอแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ต่อไป

กาหนดการ
ภาคการศึกษาที่ 2
ก่อนวันที่ 10 มิ.ย.62
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กิจกรรมการศึกษาวิทยานิพนธ์ 3-4
กิจกรรมที่กาหนดให้ทา
ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ 3-4 นี้ นักศึกษามีกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการดังนี้
1.การเข้าร่วมการสัมมนาเข้ม ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 นักศึกษาเสนองานบทที่ 3 หลักกฎหมาย
ไทยในปัจจุบัน บทที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ และบทที่ 5 บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะและกลับไปปรับปรุงพัฒนาโครงการวิจัยตามที่ได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้
สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อนามาเสนอในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 4
2.การเข้ า ร่ ว มสั ม มนาเข้ ม ชุ ด วิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ 4 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนองานที่ ป รั บ แก้ ต าม
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาจากการสัมมนาเข้ม ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 หากอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่า
งานนักศึกษาได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจึงมีสิทธิยื่นแบบคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ตามแบบ บศ.006
และ บศ.007 โดยยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่สาขาวิชาก่อนสอบอย่างน้อย 45 วัน
หมายเหตุ การนาเสนองานของนักศึกษาในการเข้าร่วมสัมมนาเข้มในแต่ละครั้งนั้น สาขาวิชา
ขอให้นักศึกษาจัดส่งงานมายังสาขาวิชาล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าร่วมสัมมนา
เข้ม ทั้งนี้ เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้อ่านเนื้อหาก่อน และสามารถให้คาแนะนาแก่นักศึกษาได้อย่า ง
ครบถ้วน
วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
ภาคต้น สอบวันสุดท้าย 28 กุมภาพันธ์ 2562
ภาคปลาย สอบวันสุดท้าย 31 สิงหาคม 2562
ภาคพิเศษ สอบวันสุดท้าย 31 ตุลาคม 2562
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ภาระงานทีก่ าหนดให้ ทาในวิทยานิพนธ์ 3-4
วิ ท ยานิ พ นธ์ 3-4 นั ก ศึ ก ษามี ภ าระงานต้ อ งส่ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในการสั ม มนาเข้ ม ชุ ด วิ ช า
วิทยานิพนธ์ 3 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ ให้คาแนะนา นักศึกษาต้องนาคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษามาปรับแก้งานให้แล้วเสร็จ และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งในการสัมมนาเข้มชุด
วิชาวิทยานิพนธ์ 4
ภาระงานที่ต้องส่งในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3
1. บทที่ 3 หลักกฎหมายไทยในปัจจุบัน
2. บทที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ
3. บทที่ 5 บทสรุปและเสนอแนะ
หรือ
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ และที่มาของ...
บทที่ 3 กฎหมายไทย
บทที่ 4 กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
บทที่ 5 บทวิเคราะห์เชิงกฎหมายเปรียบเทียบ
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ บทที่ 3 และบทที่ 4 อาจสลับที่กันได้ตามความสาคัญของเนื้อหา และนักศึกษา
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
(โดยสรุป) ในหน้า 16
ภาระงานในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 4
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนองานที่ ป รั บ แก้ ต ามที่ อ าจารย์ ใ ห้ ค าแนะน าจากการสั ม มนาเข้ ม ชุ ด วิ ช า
วิทยานิพนธ์ 3 หากอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่างานนักศึกษาได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจึงมีสิทธิยื่นแบบ
คาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ตามแบบ บศ.006 และ บศ.007 โดยยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่สาขาวิชาก่อน
สอบอย่างน้อย 45 วัน
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กระบวนการในการเรียนและกาหนดการกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 3-4
ลาดับ
1
2
3

4

5

6

กิจกรรม

กาหนดการ
ภาคการศึกษาที่ 2
2-31 ม.ค.62
15 มี.ค.62
13 มิ.ย.62

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนวิทยานิพนธ์ 3-4
เปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 เพื่อเสนองาน
บทที่ 3 หลักกฎหมาย บทที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ต่างประเทศไทยในปัจจุบัน และ บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
และนาไปปรับปรุงและพัฒนางานตามทีไ่ ด้รับคาแนะนาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อให้สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น และนามาเสนอก่อน/ในการ
สัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 4
นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 4 เสนองานทีป่ รับแก้
4 ก.ค.62
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาจากการสัมมนาเข้ม
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 หากอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่างานนักศึกษาได้แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจึงมีสิทธิยื่นแบบคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
เมื่ออาจารย์ปรึกษาเห็นว่างานนักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์เรียบร้อย
ก่อนวันที่ 15 ก.ค.62
แล้ว นักศึกษาจึงมีสิทธิยนื่ แบบคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ตามแบบ
บศ.006 และ บศ.007 โดยสามารถยื่นคาร้องที่สาขาวิชา ก่อนสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 45 วัน
วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
31 ส.ค.62
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การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นขั้นตอน 1-2-3-4 ขั้นตอนละ 3 หน่วยกิต
1. การประเมินผล ขั้นตอน วิทยานิพนธ์ 1-3 มีรายละเอียดดังนี้
ประเมินผลวิทยานิพนธ์ขั้นตอนละ 3 หน่วยกิต การประเมินใช้สัญลักษณ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการประเมิน
IP(In Progress)
ผ่านวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนนั้น ๆผลการประเมินมีความก้าวหน้า
I (Incomplete)
ไม่ผ่านวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนนั้น ๆผลการประเมินไม่มีความก้าวหน้า
นักศึกษาจะได้ผลการประเมินเป็น “IP” ในแต่ละวิทยานิพนธ์เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ขั้นตอน

ได้รับผลการประเมิน “IP” เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปนี้

วิทยานิพนธ์ 1

รายละเอียดตามกระบวนการในการเรียน ในตาราง ลาดับที่ 4 หน้าที่ 9

วิทยานิพนธ์ 2

รายละเอียดตามกระบวนการในการเรียน ในตาราง ลาดับที่ 5 หน้าที่ 9

วิทยานิพนธ์ 3

รายละเอียดตามกระบวนการในการเรียน ในตาราง ลาดับที่ 3 หน้าที่ 13

การประเมินผลในแต่ละขั้นตอน นักศึกษาจะต้องได้สัญลักษณ์เป็น IP (In Progress) จึงจะ
สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ขั้นตอนต่อไปได้
นักศึกษาที่ได้ผลการประเมิน I จะต้องลงทะเบียนแก้ I ในขั้นตอนที่ไม่ผ่านการประเมิน
นั้นๆค่าลงทะเบียนแก้ I ในแต่ละขั้นตอนเป็นเงิน 1,000 บาท (นักศึกษาต้องชาระค่าบารุงการศึกษา
1,000 บาท และค่าบารุงห้องสมุด 1,000 ในแต่ละภาคการศึกษาพร้อมการลงทะเบียนแก้ I ด้วย)
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนแก้ I ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (3 หน่วยกิต) ควบคู่กับการลงทะเบียน
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ขั้นตอนต่อไปได้โดยมีหน่วยกิตรวมกันไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
2. การประเมิ น ผล วิ ท ยานิ พ นธ์ 4 เป็ น การประเมิ น ผลขั้ น สุ ด ท้ า ยของชุ ด วิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์
โดยประเมินจากผลการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ใช้สัญลักษณ์ตามมติของคณะกรรมการสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
P
U
I

ผลการประเมิน
สอบวิทยานิพนธ์ ได้ผล “ผ่าน”
สอบวิทยานิพนธ์ได้ผล “ไม่ผ่าน”
สอบวิทยานิพนธ์ได้ผล “ผ่านอย่างมีเงื่อนไข”

นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ได้สัญลักษณ์ “I” ต้องแก้เงื่อนไขตามมติของคณะกรรมการ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ภายใน 30 วัน จึงจะเปลี่ยนผลการสอบเป็น “ผ่าน” (สัญลักษณ์ “P”)
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นักศึกษาที่ได้ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” (สัญลักษณ์ “U”) ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 4
และเข้าสู่กระบวนการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ใหม่
นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ได้ผล “ผ่าน” (สัญลักษณ์ “P”) ถือว่านักศึกษาผ่านการประเมินชุด
วิชาวิทยานิพนธ์ทั้ง 12 หน่วยกิต และได้ผลการประเมินขั้นสุดท้าย เป็น “P”
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โครงสร้างของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาระนิพนธ์)
รองศาสตราจารย์ ชนินาฏ ลีดส์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์*

คาแนะนานี้เป็นเพียงแนวทางในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาระ
นิ พ นธ์ ) ของสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ 4 เรื่ อ ง คื อ การเขี ย นเนื้ อ หาของ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในบทต่าง ๆ การลาดับหัวข้อ การอ้างอิงและบรรณานุกรม และ
รูปแบบการพิมพ์

1. การเขียนเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์
เนื้ อหาของวิทยานิ พนธ์ห รื อการศึ กษาค้น คว้า อิส ระต้ องประกอบด้ว ยเนื้ อหาอย่ า งน้ อ ย
5 บท ดังนี้
1.1 บทที่ 1 บทนำ ในบทนี้ต้องมีเนื้อหาตามระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมี 5 หัวข้อหรือ 6 หัวข้อ โดยเพิ่มหัวข้อ “ประเด็นปัญหาในการวิจัย/การศึกษา (เขียนเป็นข้อ
ๆ และไม่ใช้ประโยคคาถาม) อีกหนึ่งหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1.1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ จุดประสงค์ของหัวข้อนี้ คือ เพื่อชี้ให้เห็น
ว่า หัวข้อการวิจัยหรือหัวข้อของวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
กฎหมายที่บั งคับ ใช้ในปัจ จุบั น ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคอย่างไร บั ญญัติไว้ครอบคลุ มปัญหาทาง
กฎหมายที่เกิดขึ้น หรื อไม่ หรื อไม่ได้บั ญญัติไว้ หรือยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง ปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นนั้นมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายกี่ประเด็น อะไรบ้าง และมีความสาคัญอย่างไรจึงต้องทาวิจัย
เพื่อแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน หรือถึงขนาดที่ต้องบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง หรื อ
อั น เนื่ อ งมาจากการให้ สั ต ยาบั น /ภาคยานุ วั ติ อ นุ สั ญ ญาต่ า ง ๆ หรื อ เพื่ อ ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน ทั้งนี้ เนื้อความควร
ประกอบด้วย
1) ความนาสั้น ๆ เพื่อเกริ่นนาก่อนเข้าหัวข้อ “ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา”
2) ความเป็นมาของประเด็นที่จะทาการศึกษาวิจัย
3) หลักกฎหมายในปัจจุบันเป็นอย่างไร
4) มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
* คณาจารย์ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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5) จาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวเพื่อจะแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
**ตัวอย่ำง การทาวิจัย เรื่อง “ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาที่ได้มาโดย
มิชอบด้วยกฎหมายในชั้นพนักงานสอบสวน” ควรกล่ำวถึง พยานหลักฐานที่รับฟังได้ในคดีอาญาคือ
อะไร มีลักษณะอย่างไร พยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคืออะไร และในชั้นพนักงาน
สอบสวนมีพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีใด อธิบายกว้าง ๆ แนวบรรทัดฐานของ
ศาลฎีกายอมรับฟังได้แค่ไหน เพียงใด มีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร สาคัญอย่างไร ผู้วิจัยเห็นว่าควรตัดพยาน
ดังกล่าวอย่างเด็ดขาด (ไม่ควรรับฟังเลย) หรือ ควรรับฟังได้ทั้งหมดแม้จะได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อนาผู้กระทาความผิดมาลงโทษ หรือควรรับฟังบางส่วนเพราะอะไร และควรรับฟังส่วนไหน
1.1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย/กำรศึกษำ (ควรเขียนเป็นข้อ ๆ)
1) ต้องพิจารณาว่า การวิจัยหาคาตอบของเรื่องนี้จะต้องศึกษาอะไรบ้าง เช่น แนวคิด
หรือทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอะไร
2) ประการสาคัญ คือ แนวคิด ทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์ที่จะต้องศึกษาตามวัตถุประสงค์
ต้องเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยโดยตรง หรือใกล้เคียง อย่างไรก็ดี ในวัตถุประสงค์นี้ยังไม่ต้องระบุชื่อแนวคิด
ห รื อ ท ฤ ษ ฎี ห รื อ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ เ พ ร า ะ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ล ง มื อ ศึ ก ษ า เ พี ย ง ก า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ที่จะทาการศึกษาเท่านั้น เข่น อาจเขียนวัตถุประสงค์ว่า เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐานในคดี อ าญาหรื อ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ว่ า พยานหลั ก ฐาน
ในคดีอาญาต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
3) นอกจากจะต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์แล้ว จะต้องศึกษาสภาพปัญหาด้วย
และต้องระลึ ก อยู่ เสมอว่า การศึกษาวิ จัย ทุ ก กรณี ไม่ ใช่ พี ยงการศึ กษาอย่ า งเดียว แต่จะต้องหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะด้วย
4) ประการสุดท้าย วัตถุประสงค์ควรจะสัมพันธ์กับเนื้อหาของการศึกษาวิจัยโดยตรงและ
เมื่อกาหนดเรื่ องใดเป็ น วัต ถุป ระสงค์แ ล้ ว เรื่องนั้นต้องปรากฏในเนื้ อหาด้ว ย เช่น นักศึกษาก าหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ว่ า “เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หรื อ หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การรั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐาน
ในคดีอาญา” ในเนื้ อหาจะต้ องปรากฏแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การรับ ฟั ง พยานหลั กฐานในคดี อาญาทฤษฎี
เกี่ ย วกั บ การรั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐานในคดี อ าญา และหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การรั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐาน
ในคดีอาญากล่ าวคือ อ้างอะไรไว้ต้องมีให้ ครบ ถ้าในเนื้อหา (บทที่ 2) ไม่มีทฤษฎีเกี่ยวกับการรับฟัง
พยานหลักฐานในคดีอาญา ก็ให้ตัดข้อความดังกล่าวออกจากวัตถุประสงค์
5) ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ (สาหรับนาไปปรับใช้ ไม่ใช่ต้องเขียนทุกข้ อตาม
ตัวอย่าง)
(1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี วิวัฒนาการ ที่มา และหลักการของ..... (ตามชื่อเรื่อง)
(2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก/เกี่ยวกับ............... (ตามชื่อเรื่อง)
(3) เพื่ อ ศึ ก ษากฎหมายระหว่ า งประเทศ (ระบุ ชื่ อ กฎหมายระหว่ า งประเทศ
ชื่ออนุสัญญา หรือ..........) และกฎหมายของประเทศ (ระบุชื่อประเทศ) เกี่ยวกับ....................
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(4) เพื่อวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับ.....(ระบุตามชื่อเรื่อง)..... ตามกฎหมายไทย
เปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศของ.../มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศององค์การแรงงาน
ระหว่ า งประเทศหรื อ ระบุ ชื่ อ ของ...Convention/Recommendation หรื อ ..... และกฎหมายของ
ประเทศ.....(ระบุชื่อประเทศ).....
(5) เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาสังเคราะห์เป็นแนวทาง/หรือเพื่อหาแนวทาง/หรือหา
มาตรการ/หรือเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย..........ให้เหมาะสม/ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น/หรือเพื่อเสนอให้มีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับ..........
(6) เพื่อนาผลการวิจัยเสนอต่อ (องค์กร/หรือหน่วยงาน....) เฉพาะกรณีที่ได้รับ ทุน
วิจัยจากองค์กรหรือหน่วยงานนั้น)
หมายเหตุ (3) และ (4) อาจสลับที่กันได้ ตามโครงสร้างของวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ (สารบัญ)
1.1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย/กำรศึกษำ จาเป็นต้องกาหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว้
เพื่อระบุให้ชัดเจนว่าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะศึกษา/วิจัยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับ.....
(ตามชื่อเรื่อง).................... ทั้งกฎหมายไทย/กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศ (ระบุชื่อ
ประเทศ) เท่ า นั้ น เช่ น ศึ ก ษาจากกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานในคดีอาญา ทั้งกฎหมายของไทยและกฎหมายของต่างประเทศ และถ้าไม่ได้ศึกษาจาก
ต้นฉบับภาษาต่างประเทศก็ไม่ควรระบุว่า ศึกษาทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (เมื่อศึกษาวิจัยเสร็จแล้วจะได้ประโยชน์อะไร)
1) อาจใช้วิธีล้อข้อความจากวัตถุประสงค์ เช่น“วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับ...” ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็อาจเขียนว่า “ได้แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ...”
2) ประการส าคัญ ประโยชน์ที่ได้รับต้ องสอดคล้ องกั บวัตถุประสงค์เป็ นข้อ ๆ ดังนั้น ถ้า
วัตถุประสงค์ไม่มีเรื่องใด ก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากประโยชน์ที่
ได้รับในข้ออื่น
3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอาจเป็นความเรียงหรือเป็นข้อ ๆ ก็ได้ แต่การเขียนเป็น
ข้อจะเข้าใจและชัดเจนกว่า
4) ตัวอย่างการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ทราบแนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา และหลักการของ ...(ระบุตามวัตถุประสงค์
ข้อ (1)
(2) ได้ประเด็นปัญหาและอุปสรรค.............(ระบุตามวัตถุประสงค์ข้อ (2))...
(3) ทราบหลักการของ...(ระบุตามวัตถุประสงค์ข้อ 3)...
(4) สามารถกาหนดความแตกต่าง/ความสอดคล้องระหว่างกฎหมายของประเทศไทย
และ...(ระบุตามวัตถุประสงค์ข้อ (4))...
(5) ได้แนวทาง/ได้มาตรการ/ได้องค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย...
ให้เหมาะสม/ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเพื่อเสนอ (ร่าง) กฎหมาย/พระราชบัญญัติ...

19

(6) สามารถนาผลการวิจัยเสนอต่อ...
(7) เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ...ต่อไป
1.1.5 ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย (จะท าแบบใด : วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ หรื อ วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ) เช่ น
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง.......... นี้ เป็นการวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legel Research) โดย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จาก
หนังสือ ตารา บทความ.......... ที่เกี่ยวกับ..........ทั้งภาษาไทยและภาษา..........) หรือ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง...นี้ เป็นการวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legel Research)
โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการต่อไปนี้
1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จาก..........
2) การสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งอาจเป็นการสัมภาษณ์แบบรายการสัมภาษณ์ (interview
schedule) ที่กาหนดคาถามและคาตอบไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน คือ เป็นคาถามแบบปลายเปิดที่ให้ผู้ตอบ
มีอิสระในการตอบคาถามและคาถามแบบปลายปิดซึ่งประกอบด้วยคาถามแบบเลือกตอบ และแบบเติม
คาลักษณะเดียวกับแบบสอบถาม หรืออาจเป็ นการสัมภาษณ์แบบแนวหัวข้อการสัมภาษณ์ (interview
guide) ที่กาหนดเฉพาะเค้าโครงของประเด็นปัญหาทางกฎหมาย...ที่จะสัมภาษณ์ โดยไม่มีการกาหนด
คาถามคาตอบไว้ล่วงหน้า คือ ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการถามคาถามตามความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่
ให้ สั ม ภาษณ์ / คุ ณ วุ ฒิ วั ย วุ ฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และอาชี พ ของผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ / เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะสัมภาษณ์ (ต้องระบุชื่อ -นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์) อาชีพ สถานที่ วันเวลา
ที่ให้สัมภาษณ์)
3) การใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม วิธีนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลพร้อม
กัน หลายคนและมีการเผชิญหน้าระหว่างผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ซึ่ งอาจเป็นนักวิชาการ
อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ประธานสหภาพแรงงาน ผู้นาแรงงาน หรือผู้มีประสบการณ์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดลึกซึ้ง มีความหลากหลายของข้อมูล ซึ่ง
อาจทาให้ได้ข้อสรุปในประเด็นที่มีความแตกต่างทางความคิดเห็น หรือได้ทางเลือก/แนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ไขปัญหาหรือบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติม เช่น วิธีการสัมมนา (seminar)/การประชุมแบบเดลฟาย
(Delphi conference) โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนซ้าด้วยแบบสอบถามในระหว่างการ
ประชุม และนาเสนอข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ให้ข้อมูล และให้ผู้ให้ข้อมูลพิจารณาตรวจสอบความคิดเห็นของ
ตนอีกครั้ง จากนั้นจึงให้มีการอภิปรายกันภายในกลุ่มอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป/การสัมมนาอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ
( connoisseurship) ห รื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ซึ่ ง ข้ อ มู ล
ที่ได้นั้ น จะเป็ น ที่เชื่อถือได้ และเป็ น ที่ยอมรับได้ห รือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับตาแหน่งหน้าที่ คุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ/การระดมสมอง (brain storming)/การสนทนากลุ่ ม
(focus group)/หรื อวิ ธี การอื่ น ๆ เช่ น การประชุ มกลุ่ ม (group meeting)/การสั มภาษณ์ กลุ่ ม (group
interview)/การประชุมออนไลน์ (online conference) เป็นต้น
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4) การใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
มอบแบบสอบถามให้แก่ผู้ตอบโดยตรง หรือการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
นอกจากวิธีดังกล่าวแล้ว ยังมีวิธีอื่น ๆ อีก เช่น การสารวจ/สอบถามทางโทรศัพท์ ทาง
website และทาง line เป็นต้น
1.2 บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม กรณีที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่ต้องตั้งชื่อบทว่าการ
ทบทวน/การรวบรวมวรรณกรรม ให้ตั้งชื่อที่สื่อถึงเนื้อหาในบทนี้ เช่น แนวคิด ทฤษฎี/หลักการ เกี่ยวกับ
การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา) เนื้อหาในบทนี้ควรประกอบด้วย
1) ประวัติความเป็นมาหรือวิวัฒนาการในเรื่องนั้น ๆ ไม่ควรบรรยายประวัติหรือวิวัฒนาการ
มากเกินไป เว้นแต่เป็นวิวัฒนาการของการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่ละฉบับ ซึ่งต้องวิเคราะห์เหตุผล
ของการแก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง หลั ก กฎหมายที่ แ ตกต่ า งกั น ดี ขึ้ น หรื อ ไม่ เพราะเหตุ ใ ด หรื อ ในกรณี ที่
วิวัฒนาการของเรื่องนั้นสัมพันธ์กับ ปมปัญหาโดยตรง (ขยายความ 1.1.1) เข่น เป็นหัวข้อตามตัวอย่าง
ข้างต้น ก็อาจจะกล่าวถึงความแตกต่างของหลักการรับฟังพยานหลักฐานในประเทศที่มีระบบลูกขุน จะมี
หลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐานที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่าประเทศที่ไม่มีระบบลูกขุน เนื่องจากลูกขุนเป็น
ประขาชนธรรมดาไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ในการวินิจฉัยคดีโดยตรง หากปล่อยให้พยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายเข้ามาสู่การพิจารณาของลูกขุน ก็อาจมีผลให้ลูกขุนไขว้เขวในการตัดสินข้อเท็จจริงได้ ในส่วนนี้
ไม่จาเป็นต้องอธิบายไปถึงระบบกฎหมายของโลกว่ามี 2 ระบบใหญ่ ๆ (ไกลเกินไป) และไม่จาเป็นต้อง
อ ธิ บ า ย ไ ป ถึ ง แ น ว คิ ด ที่ จ ะ น า ร ะ บ บ ลู ก ขุ น ม า ใ ช้ ซึ่ ง อ อ ก น อ ก ป ร ะ เ ด็ น
ไปไกลเกินไปเช่นกัน
2) แนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการทางกฎหมาย (เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน
แนวความคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เช่น แนวคิด ทฤษฎีของนั กปราชญ์/นักกฎหมาย (ระบุชื่อ-นามสกุล
(ปีเกิด-ปีที่เสียชีวิต) ชาว...นัก...) หรือถ้าเห็นว่า ควรรับฟังพยานหลักฐานทุกชนิดที่สามารถพิสูจน์ความ
จริ ง ได้ แม้ จ ะเป็ น พยานหลั ก ฐานที่ ไ ด้ ม าโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎ หมายก็ ต าม เพราะผู้ วิ จั ย เชื่ อ ว่ า
แม้พยานหลักฐานจะได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าสามารถพิสูจน์ความจริงได้ก็ควรรับฟังได้ ก็ไม่
ควรยกทฤษฎีเรื่องผลไม้พิษ (fruits of the poisonous tree) แต่ควรแสวงหาทฤษฎีเกี่ยวกับการค้นหา
ความจริ ง หรื อ ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การรั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐานในระบบไต่ ส วนที่ มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานที่เปิดกว้างกว่า เป็นต้น)
3) มีงานวิจัย (รวมถึงวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ด้วย) ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และงานวิจัย
ดังกล่าวมีผลลัพธ์อย่างไร ในเรื่องนี้ ควรทาความเข้าใจในเบื้องต้นว่า การอ้างอิงงานวิจัยนั้น โดยหลักการ
แล้ ว ควรอ้ า งอิ ง ผลลั พ ธ์ จ ากการวิ จั ย (ปกติ จ ะอยู่ ใ นบทที่ 4 หรื อ 5 ) ไม่ ใ ช่ อ้ า งอิ ง วรรณกรรม
ที่ผู้ทาวิจัยสืบค้นและรวบรวมมา พึงตระหนักว่าการคัดลอกวรรณกรรมของงานวิจัยที่บุคคลอื่นรวบรวมไว้
มาใส่ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของตนนั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ดี ถ้ามีการคัดลอกข้อความ
มาจากงานวิ จั ย ของบุ ค คลอื่ น นั ก ศึ ก ษาต้ อ งอ้ า งอิ ง ให้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ย เช่ น Federal Clothing Trades
Award 191, Clauses 26,27 (Commonwealth Arbitration Reports, Valume 252, 1981, p.662
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อ้ า ง ใ น เ อ ก พ ง ศ์ ค ลั ง ก ร ณ์ ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ รั บ ง า น ไ ป ท า ที่ บ้ า น
ในประเทศไทย วิ ท ยานิ พ นธ์ ปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ คณะนิ ติ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 หน้า 69 และแม้จะมีการอ้างอิงแต่ถ้านามามากเกินสมควรก็เป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกัน ต้องระลึกอยู่เสมอว่าการนางานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้นั้นไม่ ใช่
การคัดลอกทุกตัวอักษร เว้นแต่จะเป็นถ้อยคาสาคัญหรือเป็นความเห็นของผู้เขียน แต่ต้องมีเครื่องหมาย
คาพูด (quatation mark) หรือเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) และถ้าในประโยคหรือข้อความนั้ นมี
เครื่องหมายคาพูดซ้อนเข้ามา ให้ใช้เครื่องหมายคาพูดเดี่ยว (single quotation) เช่น “... ‘…’ …”
4) พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าไปให้ถึงหัวข้อที่จะทาการศึกษาวิจัย
1.3 บทที่ 3 หลักกฎหมำยไทยในปัจจุบัน
1) เรื่องที่ศึกษาวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใดบ้าง กล่าวถึงเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงเท่านั้น
2) มีกฎหมายไทยบัญญัติไว้หรือไม่ ถ้ามี มีหลักกฎหมายว่าอย่างไร/แต่ละฉบับแตกต่างกัน
อย่างไร
3) อาจอ้ างแนวบรรทั ดฐานของศาลฎี กาประกอบได้ เพื่ อยื นยั นหลั กกฎหมายที่ ใ ช้
ในประเทศไทย
4) มีแนวปฏิบัติอย่างไร (ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ)
5) มีประเด็นปัญหาและอุปสรรคอย่างไร พยายามตั้งประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้น
6) อาจชี้ให้เห็นว่า ในต่างประเทศ (ระบุชื่อประเทศ) มีปัญหาเดียวกับประเทศไทยหรือไม่
ถ้ามี ประเทศนั้น ๆ แก้ปัญหาอย่างไร ถ้าไม่มี ทาไมถึงไม่มี และกฎหมายของประเทศนั้นจะนามาปรับใช้กับ
ประเทศไทยได้หรือไม่/เพราะเหตุใด
1.4 บทที่ 4 วิเครำะห์กฎหมำยไทยเปรียบเทียบกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศและ/หรือ
กฎหมำยของต่ ำ งประเทศ/หรื อ บทวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง กฎหมำยเปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกั บ (ระบุ ชื่ อ /หั ว ข้ อ
วิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ)
1.4.1 ควรมีเนื้อหาดังนี้
1) กรณี วิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบกั บกฎหมำยระหว่ ำงประเทศ ควรให้ เหตุ ผลว่ าท าไม
จึ ง ต้ อ งยกกฎหมายระหว่ า งประเทศนั้ น (กรณี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายระหว่ า งประเทศต้ อ งเกริ่ น
ให้เห็นว่าทาไมประเทศไทยต้องผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศฉบับนั้นด้วย)
2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมำยของต่ำงประเทศ ควรให้เหตุผลว่าทาไมจึง
เลือกกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เช่น เป็นประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประเทศที่ใช้ระบบไต่สวน หรือประเทศ
ไทยนาหลักกฎหมายของประเทศนั้นมาเป็นต้นแบบในการร่างกฎหมาย หรือมีกฎหมายของประเทศนั้น
(ประเทศต่าง ๆ ในยุ โ รป อเมริ กา คานาดา ออสเตรเลี ย ญี่ปุ่น ...) ซึ่งอาจนามาศึกษา วิเคราะห์เชิง
กฎหมายเปรี ย บเที ย บ เพื่ อหาแนวทางในการแก้ ไ ข/ปรั บปรุ งปั ญ หาทางกฎหมาย และปรั บใช้ เ ป็ น
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
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3) ต้องระบุข้อมูลเพื่อการสืบค้นกฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายของต่างประเทศด้วย
โดยเฉพาะ ชื่อกฎหมาย มาตราหรือข้อ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นเพื่อขยายผลต่อไปได้ เช่น ประมวล
กฎหมายแรงงาน (Code du travail) ของประเทศฝรั่งเศส มาตรา L. 1211-1-L.1274-7 เป็นต้น
4) หลั กกฎหมายที่ น ามาใช้ ในการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบ ควรเป็ นหลั กกฎหมายที่
สนับสนุนความเห็นของผู้วิจัย
5) เปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ กฎหมายต่างประเทศที่แตกต่างหรือ
เหมือนกับกฎหมายไทยอย่างไรและอาจทาตารางเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างหรือข้อเหมือนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
*** (หรืออาจเขียนบทที่ 4 เป็น หลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศ...
เกี่ยวกับ... และบทที่ 5 เป็นบทวิเคราะห์เชิงกฎหมายเปรียบเทียบเกี่ยวกับ... ซึ่งบทที่ 3 (กฎหมายไทย)
และบทที่ 4 (กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ) อาจสลับที่กัน
1.5 บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ต้องแยกเป็น 2 ข้อ คือ 5.1 บทสรุป และ 5.2 ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.5.1 บทสรุป สรุปสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางกฎหมาย
และอุปสรรคที่เกี่ยวกับ... ที่ทาให้เลือกศึกษาวิจัยเรื่องนี้
1.5.2 ข้อเสนอแนะ เสนอแนะว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างไร ต้องมีข้อเสนอทางกฎหมาย
เป็นหลัก ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1) เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์ ดังนั้น ข้อเสนอแนะจึงต้องเป็นปัญหา
ที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ชัดเจน หรือไม่ได้บัญญัติไว้ใน
เรื่องที่วิจัย/ศึกษาวิจัย เช่น ผู้วิจัยมีแนวคิดว่า ไม่ควรรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็อาจเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายเพิ่มหรือแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อความบางส่วน
ในกฎหมาย ไม่ใช่เสนอให้มีกำรอบรมพนักงำนสอบสวนให้รวบรวมพยำนหลักฐำนโดยวิธีกำรที่ชอบ
ด้วยกฎหมำยเท่ำนั้น เพราะข้อเสนอแนะให้อบรมดังกล่าวไม่ใช่การแก้ปัญหาในทางกฎหมาย
2) ข้อเสนอแนะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ตั้งไว้ในบทที่ 3 หรือบทที่ 4 ไม่ใช่เพิ่ง
ปรากฏในบทสรุปและข้อเสนอแนะ
3) ข้อเสนอแนะควรระบุวิธีการแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เช่น ควรยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือควรยกเลิกเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมาตราใดและจะ
แก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร เพราะเหตุใด มีกฎหมายระหว่างประเทศ และหรือกฎหมายของประเทศใดบ้าง
แก้ไขแล้วจะเป็นผลอย่างไร เพราะเหตุใด กรณีที่ยังไม่มีกฎหมายในเรื่องนั้น ผู้วิจัยอาจร่างกฎหมายตาม
แนวคิดของผู้วิจัยเพื่อประกอบข้อเสนอแนะ ซึ่งต้องระบุเหตุผลดังกล่ าวเช่นเดียวกัน หรืออาจแนบเป็น
ภาคผนวกของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาระนิพนธ์) ก็ได้
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2. การลาดับหัวข้อ
การลาดับหัวข้อในแต่ละบทให้เรียงลาดับโดยเริ่มจากหัวข้อที่ 1 เท่านั้น ไม่ใช่ 1.1 หรือ 2.1
ไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตาม และให้ใช้ลาดับดังนี้
1. หัวข้อใหญ่ (ตัวหนา)
1.1 หัวข้อรอง (ตัวหนา+เอน)
1.1.1 หัวข้อลาดับสาม (เอน-ไม่หนา)
1) หัวข้อย่อยลาดับสี่ (เอน-ไม่หนา)
(1) หัวข้อย่อยลาดับห้า (เอน-ไม่หนา)
ก. หัวข้อย่อยลาดับหก (เอน-ไม่หนา)
ก) หัวข้อย่อยลาดับเจ็ด (เอน-ไม่หนา)
(1) หัวข้อย่อยลาดับที่แปด (เอน-ไม่หนา)

3. การอ้างอิงและบรรณานุกรม
3.1 กำรอ้ำงอิง ตามที่ มสธ.ใช้ในการทางานวิชาการ มี 2 ระบบ คือ
3.1.1 ระบบนาม-ปี ใช้วิธีใส่วงเล็บ (ชื่อ นามสกุล ผู้แต่งพ.ศ.ที่พิมพ์)
3.1.2 ระบบเชิงอรรถ มีหลักการคือ
1) ให้ใส่ที่ท้ายหน้าโดยใช้รูปแบบตามที่คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระ(สาระนิพนธ์)กาหนด
2) ลาดับต่อเนื่องตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย
3) ชื่อผู้เขียน “ชื่อบทความ” (กรณีของวารสารหรือหนังสือซึ่งมีหลายบทความที่ผู้แต่ง
หลายคน ให้ใส่ “---“ ครอบชื่อบทความ) ชื่อหนังสือ(ชื่อหนังต้องพิมพ์เอน) จังหวัด สานักพิมพ์ (ไม่ต้อง
ใส่คาว่าสานักพิมพ์ ให้ใส่ชื่อสานักพิมพ์เลย) พ.ศ.(ให้ใส่ปีไปเลยไม่ต้องใส่คาว่า พ.ศ.) หน้า
4) การอ้างอิงในงานวิจัย (ทั้ง กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระและวิทยำนิพนธ์ของสำขำวิชำ
นิติศำสตร์ให้ใช้กำรอ้ำงอิงระบบเชิงอรรถเท่ำนั้น)
5) กรณีอ้างอิงซ้าเล่ม ถ้าเป็นการอ้างเชิงอรรถที่ต่อเนื่องกันให้ใช้ “เรื่องเดียวกัน”แต่ถ้า
เชิงอรรถไม่ต่อเนื่องกัน (มีเชิงอรรถอื่นคั่น) ให้ใส่ชื่อผู้เขียน แล้วตามด้วยชื่อหนังสือ และหน้าที่อ้างอิง
หมายเหตุ สาขาวิชานิติศาสตร์ใช้ระบบเชิงอรรถ
3.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้เขียน พ.ศ. ชื่อหนังสือ จังหวัด สานักพิมพ์

24

ตัวอย่ างการอ้ างเชิ งอรรถและบรรณานุกรม
1. หนังสือ
1.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ.(ครั้งที่พิมพ์-กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง). จังหวัด/เมืองที่พิมพ์ : ชื่อ
สานักพิมพ์. ปีที่พิมพ์. หน้าที่อ้างอิง
กรณีหนังสือภาษาอังกฤษ
- ให้ใช้ “p.”(กรณีอ้างหน้าเดียว) หรือ “pp.” (กรณีอ้างหลายหน้า) แทนคา “หน้า”
- ชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อตัวก่อน แล้วตามด้วยนามสกุล (ต่างจากบรรณานุกรมที่ใช้นามสกุลก่อน แล้ว
ตามด้วยชื่อตัว)
ตัวอย่าง
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. คาอธิบายกฎหมายแรงงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 22). กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.
2558.หน้า 215
Brian Bercusson. European labour law. Cambridge : Cambridge University Press.
2009.p.103
1.2 บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ.(ครั้งที่พิมพ์-กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง). จังหวัด/
เมืองที่พิมพ์ : ชื่อสานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
เกษมสันต์ วิลาวรรณ.(2558). คาอธิบายกฎหมายแรงงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 22). กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.
Bercusson, Brian. (2009). European labour law. Cambridge : Cambridge University Press.
2. หนังสือรายงานประจาปี และหนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ
2.1 เชิงอรรถ ชื่อหน่วยงาน. ชื่อหนังสือ. จังหวัด/เมืองที่พิมพ์:ชื่อหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบจัดทา.ปีที่
พิมพ์.หน้าที่อ้าง
ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 21 ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5 กันยายน 2542.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2542. หน้า 20
ILO, A Fair Globalization: Creating opportunities for all, Report of the World
Commission on the Social Dimension of Globalization .Geneva:International Labour
Office. 2004. p.143
2.2 บรรณานุกรม ชื่อหน่วยงาน. (ปีที่พิมพ์).ชื่อหนังสือ. จังหวัด/เมืองที่พิมพ์:ชื่อหน่วยงานย่อยที่
รับผิดชอบจัดทา.
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ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2542). 21 ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5 กันยายน 2542.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ILO, (2004). A Fair Globalization: Creating opportunities for all, Report of the
World Commission on the Social Dimension of Globalization .Geneva:International
Labour Office.
3. หนังสือแปล
3.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้แต่งของงานต้นฉบับ. ชื่อเรื่องภาษาไทย แปลจาก [ชื่อเรื่องงานต้นฉบับ] (ครั้งที่
พิมพ์ – กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง) (ชื่อ, ผู้แปล).จังหวัด/เมืองที่พิมพ์:ชื่อสานักพิมพ์.หน้าที่อ้างอิง
ตัวอย่าง
โรแวน กิ๊บสัน. คิดใหม่เพื่ออนาคต [Rethinking the future] (ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, ผู้แปล).
กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ. 2544.หน้า 31
3.2 บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่งของงานต้นฉบับ.(ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องภาษาไทย แปลจาก [ชื่อเรื่องงาน
ต้นฉบับ] (ครั้งที่พิมพ์ – กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง) (ชื่อ, ผู้แปล).จังหวัด/เมืองที่พิมพ์:ชื่อสานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
โรแวน กิ๊บสัน. (2544). คิดใหม่เพื่ออนาคต [Rethinking the future] ( ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, ผู้แปล).
กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ.
4. บทความในวารสาร
4.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร,เลขปีที่(เลขฉบับที่), เลขหน้าของบทความทั้งเรื่อง.
หน้าที่อ้างอิง
ตัวอย่าง
เพชรา จารุสกุล. ผลกระทบของการใช้คานาหน้านามหญิงที่สมรสว่า “นางสาว”. วารสารกฎหมาย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 20(1), 28-34.หน้า 29.
Cleopatra Doumbia-Henry . Free Trade Agreements and Labour Rights: Recent
Developments, International Labour Review, 145(No.3), 183-190, p.185.
4.2 บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์) ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร,เลขปีที่(เลขฉบับที่), เลขหน้าของ
บทความทั้งเรื่อง
ตัวอย่าง
เพชรา จารุสกุล. (2551) ผลกระทบของการใช้คานาหน้านามหญิงที่สมรสว่า “นางสาว”. วารสาร
กฎหมาย สุโขทัยธรรมาธิราช, 20(1), 28-34.
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Doumbia-Henry. Cleopatra.(2006) Free Trade Agreements and Labour Rights:
Recent Developments, International Labour Review, 145(No.3), 183-190
5. บทความในหนังสือพิมพ์
5.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์.(ปีที่พิมพ์, วันที่/เดือน). เลขหน้า.
ตัวอย่าง
สุริวงศ์ เอื้อปฏิภาน. ทาไมจึงมั่นใจมีเลือกตั้งปี 60. มติชนรายวัน. (2559, 29 มกราคม). หน้า 2.
5.2 บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์, วันที่/เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์.เลขหน้า.
ตัวอย่าง
สุริวงศ์ เอื้อปฏิภาน. (2559, 29 มกราคม). ทาไมจึงมั่นใจมีเลือกตั้งปี 60. มติชนรายวัน. หน้า 2.
6. บทความในสารานุกรม
6.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารนุกรม.ปีที่พิมพ์.(หมายเลขเล่มที่ปรากฏบทความ,
หน้า ).
ตัวอย่าง
วุฒิชัย มูลศิลป์. กฎหมายตราสามดวง. ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย. 2549. (เล่ม 1, อักษร
ก, น.12-16).
6.2 บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารนุกรม.(หมายเลขเล่มที่ปรากฏ
บทความ, หน้า ).
ตัวอย่าง
วุฒิชัย มูลศิลป์. (2549). กฎหมายตราสามดวง. ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย. (เล่ม 1, อักษร ก,
หน้า 12-16).
7. วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
7.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้ทาวิทยานิพนธ์. ชื่อวิทยานิพนธ์ (ระดับของวิทยานิพนธ์).ชื่อสถาบัน, จังหวัดหรือ
เมืองที่พิมพ์. ปีที่พิมพ์.หน้าที่อ้าง.
ตัวอย่าง
อภิรัต ทองประดิษฐ์. ค่าตอบแทนและการประกันสังคมของผู้รับงานไปทาที่บ้าน (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 2555. หน้า 17.
วรรณ์วิมล ไรวงษ์. การตรวจสอบการจับกุมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553. (รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 2556. หน้า 31.
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7.2 บรรณานุกรม ชื่อผู้ทาวิทยานิพนธ์.(ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ (ระดับของวิทยานิพนธ์).ชื่อสถาบัน
, จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์. หน้าที่อ้าง.
ตัวอย่าง
อภิรัต ทองประดิษฐ์. (2555).ค่าตอบแทนและการประกันสังคมของผู้รับงานไปทาที่บ้าน
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
วรรณ์วิมล ไรวงษ์. (2556). การตรวจสอบการจับกุมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553. (รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
8. จุลสารและเอกสารไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
8.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. จังหวัด/เมืองที่พิมพ์ : ชื่อสานักพิมพ์.ปีที่พิมพ์.หน้าที่อ้างอิง.
ตัวอย่าง
ชนินาฏ ลีดส์. คาแนะนาการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นนทบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (ม.ป.ท.).หน้า 5.
หมายเหตุ :
ม.ป.ป. ให้ใช้ในกรณีที่ ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
ม.ป.พ.ให้ใช้ในกรณีที่ ไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์
ม.ป.ท. ให้ใช้ในกรณีที่ ไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์
8.2 บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. จังหวัด/เมืองที่พิมพ์ : ชื่อสานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ชนินาฏ ลีดส์. (ม.ป.ท.).คาแนะนาการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นนทบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
9. การสัมภาษณ์
9.1 บทสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ โดยผู้เขียน/ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์
9.1.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. ชื่อตาแหน่ง (ถ้ามี). สถานที่สัมภาษณ์. วัน เดือน ปีที่
สัมภาษณ์.
ตัวอย่าง
กุลพล พลวัน. สัมภาษณ์ที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 20 กันยายน
2547
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9.1.2 บรรณานุกรม ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ .(ปีที่สัมภาษณ์). ชื่อตาแหน่ง (ถ้ามี). สถานที่สัมภาษณ์.
วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์.
ตัวอย่าง
กุลพล พลวัน. (2547). สัมภาษณ์ที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 20 กันยายน
2547.
9.2 บทสัมภาษณ์ที่พิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้แบบแผนตามประเภทเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
9.2.1 เชิงอรรถ ให้ใช้แบบแผนตามประเภทเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ เช่น ถ้าพิมพ์เผยแพร่โดย
วารสาร ก็ใช้รูปแบบการอ้างอิงบทความในวารสาร ถ้าพิมพ์เผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ ก็ใช้รูปแบบการ
อ้างอิงบทความในหนังสือพิมพ์
ตัวอย่าง
รังสรรค์ แสงสุข. “สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคาแหง”. สัมภาษณ์โดย กองบรรณาธิการ. ข่าวรามคาแหง. 13 ธันวาคม 2536. หน้า 3.
John Fowles. “A Conversation with John Fowles” interview by Robert Foulke.
Salmagudi. 68-69 (fall-winter 1985): 367-368.
9.2.2 บรรณานุกรม ให้ใช้แบบแผนตามประเภทเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
ตัวอย่าง
รังสรรค์ แสงสุข.(2536). “สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.” สัมภาษณ์โดย กองบรรณาธิการ.ข่าวรามคาแหง, 13 ธันวาคม 2536, หน้า 3.
Fowles, John. “A Conversation with John Fowles.” Interview by Robert Foulke,
Salmagudi, 68-69 (fall-winter 1985): 367-368.
10. สารสนเทศบน Internet
10.1 สารสนเทศนั้นมีลักษณะเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ทั่วไป
10.1.1 เชิงอรรถ ชื่อเวบ. ชือ่ ข้อมูลประชาสัมพันธ์. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น.. สืบค้นจาก URL
ของข้อมูลนั้น. (ถ้าอ้างอิงเวบภาษาต่างชาติให้ใช้ “Retrieved from” แทนคาว่า “สืบค้นจาก”)
ตัวอย่าง
กระทรวงยุติธรรม. 119 ปี สถาปนากระทรวงยุติธรรม. 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
10.1.2 บรรณนุกรม ชื่อเวบ. (วัน เดือน ปี ที่สืบค้น). ชื่อข้อมูลประชาสัมพันธ์. สืบค้นจาก URL
ของข้อมูลนั้น.
ตัวอย่าง
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กระทรวงยุติธรรม(2553) 119 ปี สถาปนากระทรวงยุติธรรม. 1 พฤศจิกายน 2553 จาก
http://www.moj.go.th/th/justice/home2-cms-transmit.php?section=main_magazine
The Open University of Japan(2010). “Academic Procedures”. Retrieved October
27, 2010 from : http://www.ouj.ac.jp/eng/pdf/Academic_Procedures.pdf
10.2 สารสนเทศนั้นมีลักษณะเป็นบทความ
10.2.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อเวบ. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น. จาก URL ของ
บทความนั้น (ถ้าอ้างอิงเวบภาษาต่างชาติให้ใช้ “Retrieved from” แทนคาว่า “สืบค้นจาก”)
ตัวอย่าง
คัมภีร์ แก้วเจริญ. อัยการอิสระ. คัมภีร์กฎหมาย. 1 พฤศจิกายน 2553. จาก
http://www.comepee.com
10.2.2 บรรณนุกรม ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่สืบค้น). ชื่อบทความ. ชื่อเวบ. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น. จาก
URL ของบทความนั้น
ตัวอย่าง
คัมภีร์ แก้วเจริญ (2553). อัยการอิสระ. คัมภีร์กฎหมาย. 1 พฤศจิกายน 2553. จาก
http://www.comepee.com
11. สารสนเทศจากวัสดุสารสนเทศ
11.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้สร้างงาน. (ปีที่ผลิต). ชื่อเรื่อง. (ชนิดของสารสนเทศ เช่น ซีดี ซีดีรอม
ภาพยนตร์ เป็นต้น ).จังหวัดหรือเมืองที่ผลิต : ผู้ผลิต. ปีที่ผลิต.
ตัวอย่าง
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ (ผู้กากับ). โหมโรง [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่น
เนล. (2544).
11.2 บรรณานุกรม ชื่อผู้สร้างงาน. (ปีที่ผลิต). ชื่อเรื่อง. (ชนิดของสารสนเทศ เช่น ซีดี ซีดีรอม
ภาพยนตร์ เป็นต้น ).จังหวัดหรือเมืองที่ผลิต : ผู้ผลิต.
ตัวอย่าง
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ (ผู้กากับ).(2544). โหมโรง [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์
เนชั่นเนล.
12. เอกสารการสอนและประมวลสาระชุดวิชา
12.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหน่วย. ใน ชื่อเอกสารการสอนชุดวิชาหรือชื่อประมวลสาระชุดวิชา.
เล่มที่, หน่วยที่, ปรับปรุงครั้งที่ (กรณีที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนหรือประมวลสาระชุดวิชา) นนทบุรี
: ชื่อสาขาวิชาที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่พิมพ์. เลขหน้า .
ตัวอย่าง
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กิติพงศ์ หังสพฤกษ์. จ้างแรงงาน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 เล่ม 2 , หน่วย
ที่ 12 , นนทบุรี: สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2547. หน้า 205.
12.2 บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหน่วย. ใน ชื่อเอกสารการสอนชุดวิชาหรือชื่อ
ประมวลสาระชุดวิชา. เล่มที่, หน่วยที่, ปรับปรุงครั้งที่ (กรณีที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนหรือ
ประมวลสาระชุดวิชา) นนทบุรี : ชื่อสาขาวิชาที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ตัวอย่าง
กิติพงศ์ หังสพฤกษ์.(2547). จ้างแรงงาน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 เล่ม 2 ,
หน่วยที่ 12 , นนทบุรี: สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
13. สิ่งพิมพ์รัฐบาล
13.1 เชิงอรรถ ชื่อหน่วยงาน. ชื่อเอกสาร. จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์: หน่วยงานรองที่รับผิดชอบการ
พิมพ์, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า
ตัวอย่าง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ชนบทไทย.กรุงเทพมหานคร: กอง
ศึกษาภาวะเศรษฐกิจและเผยแพร่การพัฒนา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2523 .หน้า 10.
13.2 บรรณานุกรม ชื่อหน่วยงาน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสาร. จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์: หน่วยงานรอง
ที่รับผิดชอบการพิมพ์,
บรรณานุกรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2523). ชนบทไทย.
กรุงเทพมหานคร: กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจและเผยแพร่การพัฒนา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
14. รายงานวิจัย
14.1 เชิงอรรถ ชื่อผู้วิจัย. ชือ่ รายงานวิจัย. ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุนทาการวิจัย. จังหวัดหรือเมืองที่
พิมพ์: ปีที่พิมพ์. เลขหน้า .
ตัวอย่าง
ชัยอนันต์ สมุทวนิช. รายงานการวิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
ประเด็น ทรัพยากรเพื่อการศึกษา. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร.
2541. หน้า 36.
14.2 บรรณานุกรม ชื่อผู้วิจัย. (ปีที่พิมพ์).ชื่อรายงานวิจัย. ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุนทาการวิจัย.
จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์:
ตัวอย่าง

31

ชัยอนันต์ สมุทวนิช. (2541). รายงานการวิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
ประเด็น ทรัพยากรเพื่อการศึกษา. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
กรุงเทพมหานคร.
15. คาพิพากษาศาลฎีกา
15.1 การอ้างอิงเนื้อความในคาพิพากษาศาลฎีกา ให้พิมพ์ “คาพิพากษาศาลฎีกา” หรือ “ฎ.”
ตามด้วยเลขคาพิพากษาศาลฎีกา / พ.ศ.
ตัวอย่าง การอ้างเฉพาะเลขคาพิพากษาศาลฎีกา
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8629/2550
ตัวอย่าง การอ้างเนื้อความคาพิพากษาศาลฎีกาไว้ที่เชิงอรรถ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8629/2550 การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่จาเลยเลิกจ้าง
โจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแล้วไม่กาหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ โดยเห็นว่าจาเลยยินยอมจ่าย
ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และดอกเบี้ยแก่โจทก์แล้ว ประกอบกับที่โจทก์ได้งานใหม่
ทาแล้วภายหลังถูกเลิกจ้างเพียงหนึ่งเดือนจึงไม่ได้รับความเสียหายนั้น เป็นการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 49
15.2 การอ้างหมายเหตุท้ายคาพิพากษาศาลฎีกา ชื่อผู้เขียนหมายเหตุ. คาพิพากษาศาลฎีกาที่ .
แหล่งที่มา . ถ้าเป็นเอกสารพิมพ์ ให้ระบุ เล่มคาพิพากษาศาลฎีกา แต่ถ้าสืบค้นจากเวบ ให้ใส่ URL ของ
คาพิพากษาศาลฎีกานั้น
ตัวอย่าง การอ้างจากตัวเล่มคาพิพากษาศาลฎีกา
อโนชา ชีวิตโสภณ. เหตุท้ายคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 883/2549. แหล่งที่มา สานักวิชาการ. เล่ม 5
หน้า 355.
ตัวอย่าง กรณีสืบค้นจาก เว็บของศาลฎีกา
อโนชา ชีวิตโสภณ. เหตุท้ายคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 883/2549. แหล่งที่มา สานักวิชาการ. 10
มกราคม 2556 . จาก http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp
16. การอ้างอิงข้อความจากงานวิชาการอื่น
16.1 เชิงอรรถ อ้างอิงตามประเภทเอกสารต้นฉบับ แล้วตามด้วยคาว่า “อ้างใน” ตามด้วย
เอกสารที่อ้างอิงงานต้นฉบับนั้น
ตัวอย่าง
ฉันทนา เจริญศักดิ์. แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก. ใน ประมวลสาระชุดวิขากฎหมายแรงงานและ
การอุตสาหกรรมชั้นสูง, เล่ม 1, หน่วยที่ 6 .บัณฑิตศึกษา, สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.2552. หน้า 6-22 ถึง 6-23. อ้างใน พัลลอง มั่นดี. การ
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คุ้มครองดูแลบุตรของลูกจ้างก่อนและหลังคลอด . (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 2556. หน้า 50.
International Labour Organization. Maternity Protection. May 28, 2014. from
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/lang- en/index.htm อ้างใน ชญา เรืองปราชญ์. การคุ้มครองลูกจ้างหญิงมีครรภ์ และ สวัสดิการภายหลัง
คลอดบุตร. (รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
นนทบุรี. 2556. หน้า 131.
16.2 บรรณานุกรม อ้างอิงตามประเภทเอกสารต้นฉบับ แล้วตามด้วยคาว่า “อ้างใน” ตามด้วย
เอกสารที่อ้างอิงงานต้นฉบับนั้น
ตัวอย่าง
ฉันทนา เจริญศักดิ์. (2552). แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก. ใน ประมวลสาระชุดวิขากฎหมายแรงงานและ
การอุตสาหกรรมชั้นสูง, เล่ม 1, หน่วยที่ 6 .บัณฑิตศึกษา, สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. หน้า 6-22 ถึง 6-23. อ้างใน พัลลอง มั่นดี. การ
คุ้มครองดูแลบุตรของลูกจ้างก่อนและหลังคลอด . (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 2556. หน้า 50.
International Labour Organization. ( 2014). Maternity Protection. May 28, 2014. from
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternityprotection/lang- -en/index.htm อ้างใน ชญา เรืองปราชญ์. การคุ้มครองลูกจ้างหญิงมี
ครรภ์ และ สวัสดิการภายหลังคลอดบุตร. (รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
17. การอ้างอิงซ้าเรื่องเดิม
17.1 การอ้างอิงซ้าที่ต่อเนื่องกัน ให้ใช้คาว่า “เรื่องเดียวกัน”
17.2 การอ้างอิงซ้าที่ไม่ต่อเนื่อง (มีเชิงอรรถอื่นคั่น) ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง แล้วตามด้วยชื่อหนังสือ และ
หน้าที่อ้างเท่านั้น
ตัวอย่าง
วิจิตรา วิเชียรชม. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน. หน้า 320 .
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บศ. 001
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แบบขออนุมัติทาวิทยานิพนธ์
---------------------------เรื่อง ขออนุมัติทาวิทยานิพนธ์
เรียน ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา………………………….....…………….......................
สิ่งที่แนบมาด้วย

โครงร่างวิทยานิพนธ์ 10 ชุด

ข้าพเจ้า……………………………………………………............นักศึกษาบัณฑิตศึกษารหัสประจาตัว
………………………………………….…….. แขนงวิชา …………………..………วิชาเอก ………………………………………
มีความประสงค์จะทาวิทยานิพนธ์เรื่อง…………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โดยมีรายละเอียดดังโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่แนบ (บศ. 002)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)
(……………………………………........……)
วันที่…….เดือน…………......…พ.ศ………...
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(……………………………….………………)
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ..……….
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ข้อเสนอของแขนงวิชา
แขนงวิชาได้พิจารณาแล้วขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
3.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ลงชื่อ)
(……………………………….....………..)
ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแขนงวิชา

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

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาในการประชุมครั้งที่.….............
วันที่…………….........ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามเสนอ
(ลงชื่อ)
(……………………………………..............…..)
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาวิชา……………….…………..
สาเนาแจ้งบุคคลต่อไปนี้
1. นักศึกษา
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.1
2.2
2.3
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
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แบบ บศ. 002
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
------------------------------ชื่อเรื่อง(ภาษาไทย)……………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………............................................
ชื่อนักศึกษา…………………………………………… รหัส
วัตถุประสงค์ของการวิจัย………………………………………………………………………........................................
…………………………………………………………………………………………………………............................................
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
ประเด็นปัญหาการวิจัย…………………………………………………………………………..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………............................................
วิธีการวิจัย……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………............................................
ระยะเวลาและขั้นตอนในการดาเนินงาน………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………............................................
ประมาณการค่าใช้จ่าย………………………………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………............................................
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คาอธิบายการกรอก
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์บศ.002
(Thesis outline)
โครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นการนาเสนอส่วนต่างๆอย่างย่อๆของวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะจัดทา
โดยจะต้องเสนอพร้อมกับแบบขออนุมัติทาวิทยานิพนธ์ (แบบบศ. 001) โครงร่างวิทยานิพนธ์ควร
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่องต้องระบุชื่อเรื่องที่เป็นภาษาไทย ชื่อเรื่องควรมีความกะทัดรัด ชัดเจน มี
ความหมายตรงกับจุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าหลังจากเสนอชื่อเรื่องแล้วควรมีข้อความสั้น ๆ เป็น
ความนา กล่าวถึง ความเป็นมาของเรื่องที่จะศึกษาวิจัย อย่างย่อ ๆ
2. วัตถุประสงค์บอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย อาจทาเป็นข้อ ๆ เพื่อให้เห็นชัดเจนก็ได้
3. ประเด็นปัญหาการวิจัย (Statement of the Problem) ระบุประเด็นปัญหาของการ
วิจัยใหญ่ๆแต่ยังไม่ต้องระบุประเด็นปัญหาย่อยๆกล่าวคือให้ระบุคาถามที่ต้องการค้นหาคาตอบจากการ
วิจัย
4. วิธีการวิจัยกล่าวอย่างย่อ ๆ เกี่ยวกับวิธีการวิจัย ซึ่งควรครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
5. ระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินงานควรระบุกิจกรรมสาคัญและกาหนดตารางเวลา
ของแต่ละกิจกรรม ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการอย่างคร่าว ๆ
6. ประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายของการดาเนินงานในโครงการ

38

แบบ บศ. 004
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
------------------------------1. โครงการวิจัยเรื่อง
………………………………………………………………………………………………………..................…………..........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
2. ความเป็นมา
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………..................…………..........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
3. กรอบความคิดทางทฤษฎี
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
4. วัตถุประสงค์
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
5. ประเด็นปัญหาการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
6. สมมติฐานการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
7. ขอบเขตการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
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8. คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
9. ความสาคัญของเรื่องที่วิจัย
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
10. ระเบียบวิธีวิจัย
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
11. กาหนดการดาเนินงานวิจัย
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
12. ทรัพยากรที่ใช้
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
13. แนวทางในการเสนอรายงานวิทยานิพนธ์
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
………………………………………………………………………………………………………...................………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประจาภาคการศึกษาที่ ............/.................
1.

ชื่อเรื่อง
(ภาษาไทย)......................................................................................................................... ................
........................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. .......
.......................................................................................................................................................

2.

ชื่อนักศึกษา...................................................................รหัสนักศึกษา.............................................
แขนงวิชา..........................................................วิชาเอก..................................................................

3.

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

4.

วิธีดาเนินการวิจัย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

5.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.1..............................................................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
5.2..............................................................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
5.3..............................................................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

6.

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่........................../......................

7.

วันที่นักศึกษานาเสนอ
...............................................................................................................................

ตารางสรุปรายละเอียดคุณสมบัติ ผลงาน/ประสบการณ์ของ นาย/นาง/นางสาว........................................................
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและเหตุผลความจาเป็นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่งตั้ง
ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประเด็นพิจารณา
ตาแหน่ง/สังกัด/
สถานที่ติดต่อ
ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

วุฒิการศึกษา

สาขาที่เกี่ยวข้อง/
เรื่องที่เชี่ยวชาญ

ผลงาน/ประสบการณ์

ปฏิบัติหน้าที่

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษา
ภาษาไทย

ปีที่สาเร็จ
สังกัด
สถานที่ติดต่อ
-ที่ทางาน
-ที่บ้าน
-หมายเลขโทรศัพท์

ภาษาอังกฤษ

ภาระการคุม
ดุษฎีนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

เหตุผลความจาเป็น

เอกสำรแนบ
ผลงานทางวิชาการ จานวน..............เรื่อง
ของ นาย/นาง/นางสาว..................................................................
ลาดับที่
หนังสือ/ตารา จานวน.................เรื่อง
1

ชื่อเรื่อง

2
3
4
5
ผลงานวิจัย จานวน................เรื่อง
1
2
3
4
5
บทความ จานวน.................เรื่อง

ระดับการเผยแพร่
ชาติ
นานาชาติ

1
2
3
4
5

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition
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แบบบศ.006
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แบบคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
------------------------------------------เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา..............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................…….รหัสประจาตัว...…..............................
สาขาวิชา..................................…......แขนงวิชา...............…...............วิชาเอก.........................................…
มีความประสงค์จะขอสอบวิทยานิพนธ์ดังนี้
(
) ครั้งที่1 ในวันที่..........….............สถานที่สอบ...............................................................
(
) ครั้งที่2 ในวันที่...............…........สถานที่สอบ.....................…….....................................
ข้าพเจ้าได้สอบวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1 มาแล้วเมื่อวันที่............................................................................…
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อนักศึกษา.........................………............
(....................................………………..............)
(วันที่) ………………............................
*ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ .............. ลงวันที่ ........... ดัง
สาเนาที่แนบ
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาแล้วเห็นว่า
(
) ยังไม่สมควรสอบ
เพราะ.............................................................................................................
(
) สมควรให้สอบได้
โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดังนี้
1. ..................................................………………… ประธานกรรมการ
2. ..................................................………………… กรรมการ
3. ..................................................………………… กรรมการ
4. ..................................................………………… กรรมการ
ลงนาม....................................................……….......
ลงนาม....................................................................
( )
( )
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
...............................................................................
วันที่........................................................
วันที่.........................................................
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แบบเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
สาขาวิชา
--------------------------------(วันที่) …….............................................
เรื่อง ขอเสนอรายชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เรียน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
ด้วยนักศึกษาชื่อ................................……........…….............................รหัส.............................….....
แขนงวิชา...............................................................วิชาเอก..........………....................................................
พร้อมจะสอบวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่.................………..................... จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ดังเอกสารที่แนบและขอความอนุเคราะห์ทรัพยากรดังนี้
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
คอมพิวเตอร์โปรแกรม.........................................
LCD Projector
โทรทัศน์
เครื่องเล่นเทปภาพ
เครื่องเล่นเทปเสียง
อื่นๆ ...............................................................................................................………

........................................……………...................
(
)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

หมายเหตุ 1. นักศึกษาจะต้องผ่านการลงทะเบียนและเข้ารับการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 3 แล้ว
2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัย
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แบบฟอร์ม 1

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ สาขาวิชา
ที่ ศธ
วันที่
เรื่อง การตรวจรู ปแบบวิทยานิพนธ์
เรี ยน ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา...........................................ขอส่ งวิทยานิพนธ์ของ............................................................แขนง
วิชา/วิชาเอก..................................................................สาขาวิชา.....................................................เรื่ อง
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ที่ผ่านการสอบและตรวจแก้ไขตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ให้ขอ้ เสนอแนะแล้ว เพื่อให้
สานักบัณฑิตศึกษา ตรวจรู ปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการด้วย
(.............................................................................)
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
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แบบฟอร์ม 2

แบบฟอร์มส่งรูปแบบวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มฯ ส่งพร้อมกับเล่มวิทยานิพนธ์ ในการตรวจรูปแบบครั้งที่ 1
วันที่............................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................................
รหัสประจาตัว…………………………..…………….…………ภาคการศึกษา……….…………………..…………………….
สาขาวิชา..............................................แขนงวิชา..............................วิชาเอก........................................…
ขอส่งผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง..................................................................................................................
……………………………………………………………….………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทั้งนี้กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ มีขึ้นในวันที่…………………………………………………….……….........………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
โดยข้าพเจ้าจะมารับรายงานผลวิทยานิพนธ์ ที่ตรวจรูปแบบแล้ว
ด้วยตัวเองโทรศัพท์....................................................................................
ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่............................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .................
(ลงชือ่ )..............................................................นักศึกษา

