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2
คานา
นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ข จะต้องทาการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านก่อนจบการศึกษา
วิธีการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาทุกคนได้ศึกษามาแล้วในชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทาง
นิติศาสตร์ สาหรับชุดวิชาค้นคว้าอิสระเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาและทาวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
โดยนาเอาหลักการวิจัยในชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์มาใช้
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการค้นคว้าอิสระนี้ คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นกรอบการทางานของนักศึกษา หากนักศึกษาสามารถทางานได้ตามกรอบแผนกิจกรรมที่ว างไว้
นักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าสอบได้ภายในกาหนดระยะเวลาตามตารางการศึกษา แผนกิจกรรมการศึกษาได้
กาหนดให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการสัมมนาเข้มชุดวิชาค้นคว้าอิสระ จานวน 2 ครั้ ง ซึ่ง
นักศึกษาต้องปฏิบัติตามตารางที่กาหนดไว้โดยเคร่งครัดเพื่อให้งานของนักศึกษาสามารถดาเนินการไปได้
อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการผลิตและบริหาร
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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รายละเอียดชุดวิชา 41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
คาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้ างและรู ป แบบการศึกษาค้น คว้าอิส ระ การเลื อกปัญหาส าหรับการศึก ษาค้ นคว้าเกี่ ย วกั บ
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม การเขียนและเสนอโครงการ
ศึกษาค้นคว้า การดาเนินการศึกษาเฉพาะเรื่องอย่างเป็นระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาค้นคว้า
และการเสนอผลการศึกษาอิสระ
วัตถุประสงค์ชุดวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งสามารถศึกษา
ค้นคว้า หรือทาวิจัยทางนิติศาสตร์ ในหัวข้อที่น่าสนใจ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท
แล้วเขียนเป็นรายงานทางวิชาการได้

4
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ชุดวิชา 41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วันแรกของการศึกษาภาค 1/2561

วันที่ 15 มีนาคม 2562

วันสุดท้ายของการส่ง แบบ บศ.ข1 บศ.ข2 และบรรณานุกรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สัมมนาเข้มครั้งที่ 1
วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
กาหนดให้นักศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระทุกคนเข้าร่วมสัมมนาเข้มครั้งที่ 1
วันที่ 25-26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สัมมนาเข้มครั้งที่ 2
ให้นักศึกษาประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าสัมมนาเข้ม
ครั้งที่ 2

หมายเหตุ
- กาหนดให้นักศึกษาต้องส่ง แบบ บศ.ข1 บศ.ข2 และบรรณานุกรม อย่างละ 10 ชุด
ให้กับสาขาวิชานิติศาสตร์ (คุณวรัชญาพร รุ่งเรือง) ภายในวันที่สาขาวิชากาหนด
- นักศึกษาที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่แล้ว ให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาลงในแบบ บศ.ข1
บศ.ข2 ด้วย
- นักศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระทุกคนจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาครั้งที่ 1 ในวันเวลาที่
สาขาวิชากาหนด
****ต้องส่ง บศ.ข1 ,บศ.ข2 ทุกคน
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รายละเอียดกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอิสระ
กิจกรรมที่กาหนดให้ทาก่อนเข้าสัมมนาเข้มครั้งที่ 1 หลังจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาจะต้องนาเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยจัดส่งเอกสารแบบขอ
อนุ มั ติ ท าการศึ ก ษาค้ น คว้า อิ ส ระ(บศ.ข.1) แบบเสนอโครงร่ างการศึ ก ษาค้ นคว้า อิ ส ระ (บศ.ข.2) และ
บรรณานุกรม ให้สาขาวิชานิติศาสตร์ อย่างละ 10 ชุด ส่งให้สาขาวิชาภายในวันที่สาขาวิชากาหนด โดย
จะต้องส่งก่อนวันสัมมนาเข้ม ครั้งที่ 1 เพื่อให้สาขาวิชาดาเนินการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ต่อไป

หมายเหตุ - นักศึกษาที่เปลี่ยนหัวข้อรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหลังจากที่ได้ดาเนินการส่งแบบขออนุมัติ
ทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ(บศ.ข.1) และแบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ.ข.2)ให้สาขาวิชาแล้ว
หากนั ก ศึ ก ษามี ก ารปรั บ เปลี่ ย นชื่ อ หั ว ข้ อ ต้ อ งด าเนิ น การแจ้ ง สาขาวิชา (คุณวรัชญาพร) ทุ ก ครั้ ง โดยใช้
แบบฟอร์มขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
- ในกรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วหรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้สัญลักษณ์ I จะต้องส่ง
แบบขออนุมัติทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ.ข.1) และแบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ.ข.2)
ใหม่ทุกครั้งที่ลงทะเบียน และให้นักศึกษาระบุอาจารย์ที่ปรึกษาให้สาขาวิชาทราบเพื่อจัดอาจารย์ที่ปรึกษา
ท่านเดิมให้
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ภาระงานที่กาหนดให้ทาในการสัมมนาเข้มครั้งที่ 1
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษามีภาระงานต้องส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในการสัมมนาเข้ม ครั้ง
ที่ 1 คือ ต้องเตรียมข้อมูลการวิจัยและประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อขอคาแนะนาเมื่อมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ให้คาแนะนาในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และต้องนาคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษามาปรับแก้งานให้แล้วเสร็จ เพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ในการสัมมนาเข้ม ครั้งที่ 2
ภาระงานที่ต้องส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้มีดังนี้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง
- บทที่ 1 บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
2. วัตถุประสงค์
3. กรอบแนวคิดของการวิจัย (ถ้ามี)
4. ประเด็นปัญหาการวิจัย (ถ้ามี)
5. สมมติฐาน (ถ้ามี)
6. ขอบเขตการวิจัย
7. คานิยามศัพท์เฉพาะ หรือ คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี)
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
10. ระเบียบวิธีวิจัย
ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 2
- บทที่ 3
หมายเหตุ หลังจากวันสัมมนาเข้มครั้งที่ 1 นักศึกษาต้องปรับแก้ไขงานตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
และดาเนินการส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา (โดยส่งผ่านเจ้าหน้าที่งานการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์)
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเพิ่มเติมและสามารถนาไปปรับแก้ไขก่อนวันสัมมนาเข้ม ครั้งที่ 2
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ภาระงานที่กาหนดให้ทาในการสัมมนาเข้มครั้งที่ 2
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สัมมนาเข้ม ครั้งที่ 2) นักศึกษามีภาระงานต้องส่งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ ให้คาแนะนาและต้องเสนองานที่ปรับแก้ตามที่อาจารย์ให้คาแนะนามาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีภาระงานที่ต้องส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้ ดังนี้
ส่วนที่ 1
- บทที่ 4 บทวิเคราะห์
ส่วนที่ 2
- บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเสนองานที่ปรับแก้ตามที่อาจารย์ให้คาแนะนา หากอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่างาน
ของนั ก ศึ ก ษาได้ แ ก้ ไ ขเรี ย บร้ อ ยแล้ ว นั ก ศึ ก ษาจึ ง สามารถยื่ น ขอสอบการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ
และจะกาหนดวันสอบ ต่อไป
วันสุดท้ายของการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ภาคต้น
สอบวันสุดท้าย 28 กุมภาพันธ์
ภาคปลาย
สอบวันสุดท้าย 31 สิงหาคม
ภาคพิเศษ
สอบวันสุดท้าย 31 ตุลาคม

หมายเหตุ - นักศึกษาสามารถดูกรอบระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาเพื่อทราบกรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินงานขั้นตอนต่างๆของชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ทาง www.stou.ac.th
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แนวปฏิบัติในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลั งการสั มมนาเข้ ม ครั้ งที่ 2 นั ก ศึ ก ษาจะขอสอบการศึ ก ษาค้น คว้ า อิ ส ระได้ เ มื่ อ ได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้วเท่านั้น และต้องดาเนินการดังนี้
1. ยื่นคาร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ.ข.5) ให้สาขาวิชานิติศาสตร์ ก่อนสอบอย่างน้อย
45 วัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ
2. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่งานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
3. ส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระจานวน 3 เล่ม ให้คณะกรรมการสอบก่อนวันสอบอย่างน้อย
30 วัน (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
4. การส่งหลักฐานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin ปริ้นมาเฉพาะหน้า
สุดท้ายของแต่ละบทจานวน 1 ชุด
5. ในวันสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาใส่รายละเอียดการแก้ไขเนื้อหาในวันสอบเพื่อนาไป
ปรับแก้ไขได้ตรงตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบ โดยใช้แบบฟอร์มการปรับแก้ไขเนื้อหาหลังการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
หมายเหตุ - สานักบัณฑิตศึกษาจะจัดทาหนังสือแจ้งกาหนดวัน-เวลา-และสถานที่สอบให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้า หรือสามารถตรวจสอบกาหนดการสอบได้ทาง www.stou.ac.th
- นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มการปรับแก้ไขเนื้อหาหลังการสอบได้ในเวปไซต์ ของ
สาขาวิชานิติศาสตร์
- นักศึกษาสามารถดูกรอบระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาเพื่อทราบกรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินงานขั้นตอนต่างๆของชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ทาง www.stou.ac.th
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การแก้ไขรูปเล่มหลังการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาที่ผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยมีเงื่อนไขที่คณะกรรมการสอบแจ้งให้ มีก าร
ปรับแก้ไขเนื้อหา จะต้องปรับแก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบและดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เวลา 30 วันหลังการสอบ โดยต้องส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาเพื่อปรับแก้ไขและตรวจสอบ
รับรองก่อนครบกาหนดระยะเวลา 30 วัน ไม่น้อยกว่า 7 วัน และให้นักศึกษาส่งรายงานแก้ไขหลังการสอบ
พร้อมกับแบบฟอร์มการปรับแก้ไขเนื้อหาหลังการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หมายเหตุ ให้นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานเพื่อส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาแยกจากรูปเล่มในการ
ส่งตรวจรูปแบบกับสานักบัณฑิตศึกษาทุกครั้ง
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การส่งตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาที่สอบผ่านโดยปรับแก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบแล้ว และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดาเนินการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ ต้องดาเนินการส่งสาเนา
รายงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ 1 ชุ ด และแบบฟอร์ ม ส่ ง รู ป แบบการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระให้ ส าขาวิช า
นิติศาสตร์เพื่อส่งตรวจรูปแบบกับสานักบัณฑิตศึกษาต่อไป

หมายเหตุ – นักศึกษาต้องส่งแบบฟอร์มส่งรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระในการส่งตรวจรูปแบบทุกครั้ง
- ในการทารูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาใช้ Template IS ใน Website ของสานัก
บัณฑิตศึกษาเท่านั้น
- นั ก ศึ ก ษาสามารถ Download แบบฟอร์ ม การส่ ง ตรวจรู ป แบบการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระได้
www.stou.ac.th
- นั กศึกษาจะต้องช าระค่าตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษนอกเหนื อจากค่าลงทะเบียนชุด วิ ช า
จานวน 300 บาท
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การตรวจการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin
มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระทุกคนต้องดาเนินการตรวจการคัดลอก
ผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin และส่งแบบฟอร์มผลการตรวจสอบ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบฟอร์ม
การตรวจสอบและส่งหลักฐานการตรวจพร้อมหนังสืออนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ให้กับสานักบัณฑิตศึกษาต่อไป

หมายเหตุ – นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Turnitin เพิ่มเติมได้ที่ 02-5047568-9 ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
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การรับรองเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาที่ดาเนินการในขั้นตอนตรวจสอบรูปแบบกับสานักบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งสาเนา
รายงานการศึกษาค้น คว้าอิสระ จานวน 1 ชุด พร้อมสาเนาใบผ่านการตรวจรูปแบบเบื้องต้นจากส านั ก
บัณฑิตศึกษาส่งให้กับสาขาวิชาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการรับรองเล่มอย่างน้อย 7 วันทาการ เพื่อดาเนินการ
พิจารณารับรองเล่มงานการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา เมื่อผ่านการ
รับรองเล่มจากสาขาวิชาแล้ว ให้นักศึกษาติดต่อรับเล่มรายงานคืนเพื่อนาไปเข้ารูปเล่มกับสานักบัณฑิตศึกษา
ต่อไป ทั้งนี้ การเข้ารูปเล่มรายงาน ทางมหาวิทยาลัยจะจัดทาเล่มปกแข็งจานวน 1 เล่ม เล่มเปลือยจานวน 1
เล่ม เพื่อมอบให้กับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้ง 2 เล่ม และนักศึกษาสามารถจัดทาเล่มเพิ่มเติมได้
ตามจานวนที่ต้องการ จากนั้นให้นักศึกษาจัดทา CD รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวน 1 แผ่น (พร้อม
กับสแกนหน้าอนุมัติที่ได้รับการลงนามจากคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วลงใน CD ) ส่งพร้อม CD เปล่า
จานวน 2 แผ่นให้กับสานักบัณฑิตศึกษาพร้อมรูปเล่มที่เข้าปกสมบูรณ์

หมายเหตุ
- การเข้าเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องดาเนินการเข้าเล่มเองโดยเป็นไปตามรูปแบบของ
ทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น
- หากนักศึกษาต้องการจัดทารูปเล่มรายงานผ่านทางมหาวิทยาลัยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดการ
เข้าเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิธีการชาระเงินได้ที่ Website ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
มสธ.
- นักศึกษาสามารถสั่งทาเล่มเพิ่มเติมได้ตามจานวนที่ต้องการ
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทารูปเล่มรายงานได้ที่สานักบัณฑิตศึกษา
- การลงนามหน้าอนุมัติ นักศึกษาจะต้องดาเนินการประสานอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบใน
การลงนามหน้าอนุมัติด้วยตนเอง จากนั้นจึงประสานเจ้าหน้าที่งานการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อให้
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ลงนาม และขอรับหน้าอนุมัติคืนหลังจากประธาน
กรรมการประจาสาขาวิชาได้ลงนานแล้ว
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การเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลังจากที่นักศึกษาสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว สาขาวิชากาหนดให้นักศึกษานาเสนอ
ผลงานทางวิชาในที่ประชุมทางวิชาการผ่านทางสาขาวิชา และขอให้นักศึกษาจัดส่งบทความจานวน 10 หน้า
ประกอบด้ว ย บทคัดย่ อภาษาไทยจ านวน 1 หน้า บทคัดย่อภาษาอัง กฤษจ านวน 1 หน้า และอธิ บ าย
ความสาคัญของปัญหา บทสรุป และข้อเสนอแนะ อีกจานวน 8 หน้า พร้อมสาเนาซีดีจานวน 1 แผ่น มายัง
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภายในวันที่สาขาวิชากาหนดโดยสาขาวิชาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
การนาเสนอบทความจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนาเสนอผลงาน
จานวน 2,000 บาท โดยสามารถโอนเงินเข้าบันชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายวิวิธ วงศ์ทิพย์ เลขที่
บัญชี 147-0-22869-6 สาขาเมืองทองธานี และนาหลักฐานการโอนเงินส่งพร้อมกับบทความและ CD
ให้กับสาขาวิชาต่อไป

หมายเหตุ - นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการเผยแพร่ผลงานได้ทางเวปไซต์ของสาขาวิชา
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวรัชญาพร รุ่งเรือง 02-504-8364
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บศ.ข1
แบบขออนุมัติทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
วันที่ …………เดือน…………………พ.ศ. …………..
เรียน ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 10 ชุด
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………..รหัสประจาตัว……………….............มีความ
ประสงค์จะทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง……………………………………………………………………..…
.………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
โดยมีรายละเอียดดังโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระตามแบบ บศ.ข2
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(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……………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…......
ระยะเวลาและขั้นตอนในการดาเนินงาน………………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
ทรัพยากรที่ใช้……………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
แนวทางในการเสนอผลงาน……………………………………………………………………………………………..……
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เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประจาภาคการศึกษาที่ …………………….
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ……………………….………………………….……………………….………..……..
(ภาษาอังกฤษ).………………………….………………………….………………………….……….…..
2. ชื่อนักศึกษา ……………………..………………….
รหัส ………………….………………………….
วิชาเอก .....................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………..…………………….
……………………………………..…………………………………………………………..………………………….….…
………………………………………………………………………………………………………………………….….….…
………………………………………………………………………………………………..……………………….….……..
*4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 แบบการวิจัย …………………………………………………………………………………….……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..……………
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ……………………………………..…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..……
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ……………………………………..………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………..…………
5. อาจารย์ที่ปรึกษา
1. …………………………………………………………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา
6. คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ……………../………………….
7. วันที่นักศึกษานาเสนอ …………………………………………
หมายเหตุ *กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ ให้เขียนตามแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
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เรื่อง
เรียน

เขียนที่..............................................
........................................................
........................................................
วันที่.................................................................................
ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์

เนื่องด้วยข้าพเจ้า.......................................................................................นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัส......................................วิชาเอก......................................................เบอร์โทรศัพท์.............................................................
ทาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์จะเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจากเดิม.....................................................................................................
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ผ่านในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระแต่คณะกรรมการสอบเห็นควรให้
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นักศึกษาจะมารับผลการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
o ด้วยตนเอง โทรศัพท์
o ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่
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นักศึกษา
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[หัวข้อใหญ่]
[หัวข้อใหญ่]
[หัวข้อใหญ่]
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
[หัวข้อใหญ่]
[หัวข้อใหญ่]
[หัวข้อใหญ่]

หน้า
ง
จ
ฉ
[พิมพ์อักษรหน้า]
[พิมพ์อักษรหน้า]
1
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
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สารบัญ (ต่อ)
บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ
สรุปการวิจัย
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก [ชื่อภาคผนวก]
ข [ชื่อภาคผนวก]
ค [ชื่อภาคผนวก]
ประวัติผู้ศึกษา

หน้า
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]

หมายเหตุ กรณีวิจัยเชิงคุณภาพ สาหรับบทที่ 2 ถึง บทที่ 5 ให้ทาตามคาแนะนาการเขียน
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสาขาวิชานิติศาสตร์
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.6

[ชื่อตาราง]
[ชื่อตาราง]
[ชื่อตาราง]
[ชื่อตาราง]
[ชื่อตาราง]
[ชื่อตาราง]

หน้า
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 4.1
ภาพที่ 4.2
ภาพที่ 4.3
ภาพที่ 4.4
ภาพที่ 4.5

[ชื่อภาพ]
[ชื่อภาพ]
[ชื่อภาพ]
[ชื่อภาพ]
[ชื่อภาพ]

หน้า
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]
[พิมพ์เลขหน้า]

หมายเหตุ ส่วนสารบัญ และเนื้อหา ไม่จากัดรูปแบบ ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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ประวัติผู้ศึกษา
ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง

[ชื่อผู้ศึกษา]
[วัน เดือน ปีเกิด]
[อาเภอ จังหวัดที่เกิด]
[ชื่อปริญญา สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา]
[ชื่อสถานที่ทางาน จังหวัด]
[ตาแหน่งปัจจุบัน]
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คาแนะนาการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิติศาสตร์
ค าแนะน านี้ จั ด ท าเพื่ อ เป็ น แนวทางในการพิ ม พ์ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ
(สาระนิพนธ์) ของสาขาวิชานิติศาสตร์ เฉพาะส่วนที่เป็นสาระสาคัญ 4 เรื่องคือ การเขียนเนื้อหาของ
วิทยานิพนธ์หรือการศึ กษาค้นคว้าอิสระในบทต่างๆ การลาดับหัวข้อ การอ้างอิงและบรรณานุกรม
และรูปแบบการพิมพ์
1. การเขียนเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 5 บท
ดังนี้
1.1 บทที่ 1: บทนำ ในบทนี้ต้องมีเนื้อหาตามหลักระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีหัวข้อต่อไปนี้
1.1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา จุดประสงค์ของหัวข้อนี้
คือ ให้ผู้อ่านทราบว่า เรากาลังจะทาการศึกษาวิจัยเรื่องอะไร ทาไมต้องทาการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ต้อง
บรรยายให้เห็นความสาคัญของเรื่องนั้น อาจจะเริ่มจากอดีตความเป็นมา แต่ไม่ต้องไกลมากถึงขนาด
เป็นวิวัฒนาการของเรื่องนั้น ในปัจจุบันมีสภาพปัญหาอย่างไร มีอะไรไม่ชัดเจน หรือบกพร่องต้อง
แก้ไข เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน หรือไม่มีกฎหมายบัญญัติในเรื่องนั้นเลย หรือ มีช่องว่าง
ของกฎหมายอย่างไร หรือมีปัญหาในการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร และมีควำมสำคัญ
ถึงขนำดจำเป็นต้องทำกำรศึกษำ...ในเรื่องนั้นๆ ...เพื่อนามาพิจารณา และหาแนวทางหรือมาตรการ
ที่เหมาะสมต่อการ... ปรับปรุงกฎหมาย หรือ หาแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย หรือเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ทั้งนี้ เนื้อความควรประกอบด้วย
1) ความน าสั้ น ๆเพื่อเกริ่นนาก่อนเข้าหั ว ข้ อ “ความเป็นมาและความส าคั ญ ของ
ปัญหา”
2) ความเป็นมาของประเด็นที่จะทาการศึกษาวิจัย
3) หลักกฎหมายในปัจจุบันเป็นอย่างไร
4) มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
5) จาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวเพื่อจะแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์
**ตัวอย่ำง นักศึกษาจะทาการวิจัย เรื่อง “ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาที่
ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายในชั้นพนักงานสอบสวน” นักศึกษา ควรกล่ำวถึง พยานหลักฐานที่รับ
ฟังได้ในคดีอาญาคืออะไร มีลักษณะอย่างไร พยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคืออะไร
และในชั้นพนั กงานสอบสวนมีพยานหลั กฐานที่ได้มาโดยไม่ช อบด้วยกฎหมายในกรณีใด อธิบาย
กว้างๆ แนวบรรทัดฐานของศาลฎีกายอมรับฟังได้แค่ไหน เพียงใด มีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร ผู้วิจัย
เห็นว่าควรตัดพยานดังกล่าวอย่างเด็ดขาด (ไม่ควรรับฟังเลย) หรือ ควรรับฟังได้ทั้งหมดแม้จะได้มาโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อนาผู้กระทาความผิดมาลงโทษ หรือควรรับฟังบางส่วนเพราะอะไร และควร
รับฟังส่วนไหน
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1.1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย (ควรเขียนเป็นข้อๆ)
1) นักศึกษาต้องพิจารณาว่า การศึกษาหาคาตอบของเรื่องนี้ จะต้องศึกษาอะไรบ้าง
เช่น แนวคิด หรือทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอะไร
2) ประการส าคั ญ แนวคิ ด หรื อ ทฤษฎี หรื อ หลั ก เกณฑ์ ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาตาม
วัตถุประสงค์ต้องเกี่ยวกับ เรื่องที่ศึกษาวิจัยโดยตรง หรือใกล้เคียง อย่ างไรก็ดี ในวัตถุประสงค์นี้
นักศึกษายังไม่ต้องระบุชื่อแนวคิด หรือทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์เพราะนักศึกษายังไม่ได้ลงมือศึกษา
เพียงกาหนดวัตถุประสงค์ที่จะทาการศึกษาเท่านั้น เช่น อาจใส่วัตถุประสงค์ว่า เพื่อศึกษาแนวคิด
หรือทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา หรือเพื่อศึกษาแนวคิดที่ว่า
พยานหลักฐานในคดีอาญาต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
3) นอกจากจะต้องศึกษาแนวคิด หรือทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์แล้ว นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาสภาพปั ญ หาด้ว ย และนั กศึกษาต้ อ งระลึ ก อยู่ เสมอว่า การศึกษาวิจัย ทุ ก กรณี ไ ม่ ใช่ เ พี ย ง
การศึกษาอย่างเดียว แต่นักศึกษาจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะด้วย
4) ประการสุดท้าย วัตถุประสงค์ควรจะสัมพันธ์กับเนื้อหาของการศึกษาวิจัยโดยตรง
และเมื่อกาหนดเรื่องใดเป็นวัตถุประสงค์แล้ว เรื่องนั้นต้องปรากฏในเนื้อหาด้วย เช่น นักศึกษา
ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ว่ า “เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด หรื อ ทฤษฎี หรื อ หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานในคดีอาญา” ในเนื้อหาจะต้องปรากฏ แนวคิดเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานใน
คดีอาญา ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟัง
พยานหลักฐานในคดีอาญากล่าวคือ อ้ างอะไรไว้ต้องมีให้ ครบ ถ้าในเนื้อหา (บทที่ 2) ไม่มีทฤษฎี
เกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา ก็ให้ตัดข้อความดังกล่าวออกจากวัตถุประสงค์
5) ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์(สาหรับนาไปปรับใช้ ไม่ใช่ต้องเขียนทุกข้อตาม
ตัวอย่าง)
- เพื่อศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับ...
- เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ในการ ...
- เพื่อวิเคราะห์ปัญหา......ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ (ระบุชื่อกฎหมายระหว่างประเทศ ชื่ออนุสัญญา หรือ.......) และ
กฎหมายของประเทศ (ระบุชื่อประเทศ)
- เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมในการ...
- เพื่อหามาตรการ(ที่เหมาะสม)ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ ...
- เพื่อเสนอแนวทาง(ที่เหมาะสม)ในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายในเรื่อง…
(เกี่ยวกับ.... )
1.1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัยนักศึกษาต้องกาหนดขอบเขตการศึกษาไว้ เช่น ศึกษา
จากกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ การรับ ฟั ง พยานหลั ก ฐานในคดี อ าญาทั้ง
กฎหมายของไทยและกฎหมายของต่ า งประเทศและถ้ า นั ก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาจากต้ น ฉบั บ
ภาษาต่างประเทศก็ ไม่ควรระบุ ว่า ศึกษาทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
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1.1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (เมื่อศึกษาวิจัยเสร็จแล้วจะได้ประโยชน์อะไร)
1) นักศึกษาอาจใช้วิธีล้อข้อความจากวัตถุประสงค์ เช่น “วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหา
แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ...” ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็อาจเขียนว่า “ได้แนวทางในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ ...”
2) ประการสาคัญ ประโยชน์ที่ได้รับต้องสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ดังนั้น ถ้า
วัตถุป ระสงค์ ไ ม่ มีเ รื่ องใด ก็ไม่น่ าจะได้ป ระโยชน์ใ นเรื่ องนั้น เว้นแต่เป็นเรื่อ งที่ต่ อ เนื่ อ งมาจาก
ประโยชน์ที่ได้รับในข้ออื่น
3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอาจเป็นความเรียงหรือเป็นข้อๆก็ได้ แต่การเขียนเป็น
ข้อจะเข้าใจง่ายและชัดเจนกว่า
4) ตัวอย่างการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ทราบหลักเกณฑ์ในการ ...
- สามารถกาหนด...ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ได้องค์ความรู้ใหม่เรื่อง(เกี่ยวกับ)...
- ได้แนวทางที่เหมาะสมในการ...
- เป็นแนวทางในการบัญญัติ(แก้ไขปรับปรุง)กฎหมายในเรื่อง ... (เกี่ยวกับ...)
- สามารถเสนอมาตรการหรือแนวทาง(ที่เหมาะสม)ในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เรื่อง ..(เกี่ยวกับ...)
- ได้มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่อง ..(เกี่ยว
กับ...)
1.1.5 ระเบียบวิธีวิจัย (จะทาแบบไหน : วิจัยเชิงคุณภาพ หรือวิจัยเชิงปริมาณ)
1.2 บทที่ 2 : ทบทวนวรรณกรรม (ไม่ควรตั้งชื่อบทว่ารวบรวมวรรณกรรม ควรตั้งชื่อที่สื่อถึง
เนื้อหาในบทนี้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการรั บฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา) เนื้อหาในบทนี้ควร
ประกอบด้วย
1) ความเป็นมาหรือวิวัฒนาการในเรื่องนั้นๆ นักศึกษาไม่ควรบรรยายวิวัฒนาการมาก
เกินไป เว้นแต่ในกรณีที่วิวัฒนาการของเรื่องนั้นสัมพันธ์กับปมปัญหำโดยตรง (ขยายความ 1.1.1)เช่น
ถ้าเป็นหัวข้อตามตัวอย่างข้างต้น ก็อาจจะกล่าวถึงความแตกต่างของหลักการรับฟังพยานหลักฐานใน
ประเทศที่มีระบบลูกขุน จะมีหลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐานที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่าประเทศที่ไม่
มีระบบลูกขุน เนื่องจากลูกขุนเป็นประชาชนธรรมดาไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ในการวินิจฉัยคดีโดยตรง หาก
ปล่อยให้พยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาสู่การพิจารณาของลูกขุน ก็อาจมีผลให้ลูกขุน
ไขว้เขวในการตัดสินข้อเท็จจริงได้ ในส่วนนี้นักศึกษาไม่จำเป็นต้องอธิบายไปถึงระบบกฎหมายของ
โลกว่ามี 2 ระบบใหญ่ๆ (ไกลเกินไป) และไม่จำเป็นต้องอธิบายไปถึงแนวคิดที่จะนาระบบลูกขุนมาใช้
ซึ่งออกนอกประเด็นไปไกลเกินไปเช่นกัน
2) หลักการ หรือทฤษฎีทางกฎหมาย (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนแนวความคิด
ของนักศึกษาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เช่น ถ้านักศึกษาเห็นว่า ควรรับฟังพยานหลักฐานทุกชนิดที่
สามารถพิสูจน์ความจริงได้ แม้จะเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม เพราะ
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นักศึกษาเชื่อว่า แม้พยานหลักฐานจะได้มาโดยไม่ช อบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าสามารถพิสูจน์ความจริงได้
ก็ควรรับฟังได้ นักศึกษาก็ไม่ควรยกทฤษฎีเรื่องผลไม้พิษ (fruits of the poisonous tree) แต่ควร
แสวงหาทฤษฎีเกี่ยวกับการค้นหาความจริง หรือทฤษฎีเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานในระบบไต่
สวนที่มีหลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐานที่เปิดกว้างกว่า เป็นต้น)
3) มีงานวิจัย (รวมถึงวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ด้วย) ที่เกี่ยวข้องหรือไม่และงานวิจัย
ดังกล่าวมีผลลัพธ์อย่างไร ในเรื่องนี้ นักศึกษาควรทาความเข้าใจในเบื้องต้นว่า การอ้างอิงงานวิจัยนั้น
โดยหลั กการแล้ ว ควรอ้างอิงผลลั พธ์ จากการวิจั ย (ปกติจ ะอยู่ ในบทที่ 4 หรือ 5) ไม่ใช่อ้ า งอิ ง
วรรณกรรมที่ ผู้ ท าวิ จั ย สื บ ค้ น และรวบรวมมา แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ นั ก ศึ ก ษา จ านวนมากคั ด ลอก
วรรณกรรมของงานวิจัยที่บุคคลอื่นรวบรวมไว้มาใส่ในวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ของตน ซึ่งไม่
ถูกต้อง อย่างไรก็ดี ถ้ามีการคัดลอกข้อความมาจากงานวิจั ยของบุคคลอื่นนักศึกษาต้องอ้างอิงให้
สมบู ร ณ์ ด้ ว ย เช่ น Federal Clothing Trades Award 191, Clauses 26,27 (Commonwealth
Arbitration Reports, Volume 252, 1981, p.662 อ้างใน เอกพงศ์ คลังกรณ์ มาตรการในการให้
ความคุ้มครองผู้ รั บ งานไปทาที่บ้ านในประเทศไทย วิทยานิพ นธ์ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 หน้า 69
4) พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าไปให้ถึงหัวข้อที่จะทาการศึกษาวิจัย
1.3 บทที่ 3 หลักกฎหมำยไทยในปัจจุบัน
1) เรื่องที่ศึกษาวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใดบ้าง กล่าวถึงเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงเท่านั้น
2) มีกฎหมายไทยบัญญัติไว้หรือไม่ ถ้ามี มีหลักกฎหมายว่าอย่างไร
3) อาจอ้างแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกาประกอบได้เพื่อยืนยันหลักกฎหมายที่ใช้ในประเทศไทย
4) มีแนวปฏิบัติอย่างไร (ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ)
5) มีปัญหาอย่างไร พยายามตั้งประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้น
6) อาจชี้ให้เห็นว่า ในต่างประเทศมีปัญหาเดียวกับประเทศไทยหรือไม่ ถ้ามี ต่างประเทศ
แก้ปัญหาอย่างไร ถ้าไม่มี ทาไมถึงไม่มี และกฎหมายของประเทศนั้นจะนามาปรับใช้กับประเทศไทย
ได้หรือไม่
1.4 บทที่ 4 วิเครำะห์เปรียบเทียบกับกฎหมำยของต่ำงประเทศ
1.4.1 ควรมีเนื้อหาเกริ่นนาในประเด็นดังนี้
1) กรณีวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ กฎหมำยระหว่ำงประเทศ ควรให้เหตุผลว่าทาไมจึง
ต้องยกกฎหมายระหว่างประเทศ (กรณีเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศต้องเกริ่นให้เห็นว่าทาไม
ประเทศไทยต้องผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศฉบับนั้นด้วย)
2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ กฎหมำยของต่ำงประเทศควรให้เหตุผลว่าทาไมจึง
เลือกกฎหมายของประเทศนั้น ๆเช่น เป็นประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประเทศที่ใช้ระบบไต่สวน หรือ
ประเทศไทยนาหลักกฎหมายของประเทศนั้นมาเป็นต้นแบบในการร่างกฎหมาย หรือมีกฎหมายของ
ประเทศนั้น (ประเทศต่างๆในยุโ รป อเมริกา คานาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น...) ซึ่งอาจนามาศึก ษา
วิเคราะห์เชิงกฎหมายเปรียบเทียบ เพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย และปรับใช้เป็นข้อเสนอแนะ เป็นต้น
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3) ต้ อ งระบุ ข้ อ มู ล เพื่ อ การสื บ ค้ น กฎหมายระหว่ า งประเทศ หรื อ กฎหมายของ
ต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะ ชื่อกฎหมาย มาตราหรือข้อ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นเพื่อขยายผล
ต่อไปได้เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรั่งเศส มาตรา 100-2
4) หลักกฎหมายที่ยกขึ้น ควรเป็นหลักกฎหมายที่สนับสนุนความเห็นของนักศึกษา
5) เปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ กฎหมายต่างประเทศที่แตกต่างหรือ
เหมือนกับกฎหมายไทยอย่างไรและอาจทาตารางเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างหรือข้อเหมือนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
***บทที่ 3 และ 4 อาจสลับกันได้ แต่ต้องมีทั้ง 2 บท ***
1.5 บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1.5.1 สรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ทาให้เลือกศึกษาวิจัยเรื่องนี้
1.5.2 เสนอแนะว่ า ควรแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งไร ต้ อ งมี ข้ อ เสนอทางกฎหมายเป็ น หลั ก ซึ่ ง มี
หลักเกณฑ์ดังนี้
1) เนื่ อ งจากการศึ ก ษาวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย ทางนิ ติ ศ าสตร์ ดั ง นั้ น
ข้อเสนอแนะจึงต้องเป็นปัญหาที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้ไม่ชัดเจน หรื อไม่ได้บั ญญัติในเรื่องที่ศึกษาวิจัยไว้ เช่น นักศึกษามีแนวคิดว่า ไม่ควรรับฟัง
พยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็อาจเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมาย
เพิ่ม หรื อแก้ไขปรั บ ปรุ ง หรื อยกเลิ กข้ อความบางส่ ว นในกฎหมาย ไม่ใ ช่เ สนอให้มีกำรอบรม
พนักงำนสอบสวนให้ร วบรวมพยำนหลัก ฐำนโดยวิ ธี กำรที่ช อบด้ ว ยกฎหมำยเท่ำ นั้น เพราะ
ข้อเสนอแนะให้อบรมดังกล่าวไม่ใช่การแก้ปัญหาในทางทางกฎหมาย
2) ข้อเสนอแนะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ตั้งไว้ในบทที่ 3 หรือบทที่ 4 ไม่ใช่เพิ่งปรากฏ
ในบทสรุปและข้อเสนอแนะ
3) ข้อเสนอแนะควรระบุวิธีการแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาอย่า งไร เช่น ควรยกเลิ ก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือควรยกเลิกเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมาตราใด
และจะแก้ไขเพิ่มเติมว่าอย่างไร เพราะเหตุใด มีกฎหมายระหว่างประเทศ และหรือกฎหมายของ
ประเทศใดบ้ า ง แก้ ไ ขแล้ ว จะเป็ น ผลดี อ ย่ า งไร เพราะเหตุ ใ ด กรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ก ฎหมายในเรื่ อ งนั้ น
นักศึกษา อาจร่างกฎหมายตามแนวคิดของนักศึกษาเพื่อประกอบข้อเสนอแนะโดยแนบเป็นภาคผนวก
ของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ(สาระนิพนธ์)ด้วยก็ได้
2. การลาดับหัวข้อ
การลาดับหัวข้อในแต่ละบทให้เรียงลาดับโดยเริ่มจากหัวข้อที่ 1 เท่านั้น ไม่ใช้ 1.1 หรือ 2.1 ไม่
ว่าจะเป็นบทใดก็ตาม และให้ใช้ลาดับดังนี้
1.หัวข้อใหญ่ (ตัวหนา)
1.1 หัวข้อรอง (ตัวหนา + เอน)
1.1.1 หัวข้อลาดับสาม (เอน-ไม่หนา)
1) หัวข้อย่อยลาดับสี่ (เอน-ไม่หนา)
ก. หัวข้อย่อยลาดับห้า (เอน-ไม่หนา)
ก) หัวข้อย่อยลาดับหก (เอน-ไม่หนา)
(ก) หัวข้อย่อยลาดับเจ็ด (เอน-ไม่หนา)
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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 (ไม่
ต้องใส่คาว่าสานักพิมพ์ ให้ใส่ชื่อสานักพิมพ์เลย) พ.ศ.(ให้ใส่ปีไปเลยไม่ต้องใส่คาว่า พ.ศ.) หน้า
4) การอ้างอิงในงานวิจัย (ทั้ง กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระและวิทยำนิพนธ์ของสำขำวิชำ
นิติศำสตร์ให้ใช้กำรอ้ำงอิงระบบเชิงอรรถเท่ำนั้น)
5) กรณีอ้างอิงซ้าเล่ม ถ้าเป็นการอ้างเชิงอรรถที่ต่อเนื่องกันให้ใช้ “เรื่องเดียวกัน” แต่
ถ้าเชิงอรรถไม่ต่อเนื่องกัน (มีเชิงอรรถอื่นคั่น) ให้ใส่ชื่อผู้เขียน แล้วตามด้วยชื่อหนังสือ และหน้าที่
อ้างอิง
3.2 บรรณำนุกรม
ชื่อผู้เขียน พ.ศ. ชื่อหนังสือ จังหวัด สานักพิมพ์ ขอให้ดูตัวอย่างการอ้างอิงและบรรณานุกรมใน
เอกสารที่แนบมาพร้อมคาแนะนาการทาการศึกษาวิจัย***
4. ต้องใช้แบบฟอร์มที่มสธ.กาหนด สามารถ download ได้จากเวบไซต์ของสานักบัณฑิต
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1. หนังสือเล่มเดียว
จบ
 ผู้แต่งคนเดียว

ตัวอย่างการอ้างเชิงอรรถและบรรณานุกรม
เชิงอรรถ
บรรณานุกรม
สิริพันธ์ พลรบ, กฎหมายแรงงาน, กรุงเทพ, สิริพันธ์ พลรบ.(2553). กฎหมายแรงงาน
ปริญญาการพิมพ์, 2553, หน้า 20
กรุงเทพ.ปริญญาการพิมพ์

Collins, K. Education in Japan :
Statistical Comparison with Australia.
Australia :
AGPS Press, 1989, p.25
สิริพันธ์ พลรบ และชนินาฏ ลีดส์, กฎหมาย
 ผู้แต่งหลายคน
แรงงาน, กรุงเทพ; มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย, 2553, หน้า 20
 ผู้แต่งหลายคนมี สิริพันธ์ พลรบ บรรณาธิการ, รวมบทความ
กฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ, นนทบุรี;
บ.ก.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552, หน้า
30
2. หนังสือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 21 ปี,
รายงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 5 กันยายน
ประจาปี/
2542, นนทบุรี;
หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หน้า 32
3. รายงานการ
ประชุมมัมนา/
เอกสาร
ประกอบการ
สัมมนา

4. หนังสือแปล

Collins, K. (1989). Education in
Japan : Statistical Comparison with
Australia. Australia : AGPS Press.
สิริพันธ์ พลรบ และชนินาฏ ลีดส์. (2553).
กฎหมายแรงงาน . กรุงเทพ; มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย
สิริพันธ์ พลรบบรรณาธิการ. (2552). รวม
บทความกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ.
นนทบุรี; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2542).
21 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5
กันยายน 2542 . นนทบุรี;
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, แรงงาน
ไทย
ในอนาคต เอกสารประกอบการสัมมนา
เรื่อง การพัฒนาแรงงานไทย วันที่ 20
มกราคม 2553, นนทบุรี; สาขาวิชานิติศาสตร์
, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช, หน้า 12

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2553).
แรงงานไทยในอนาคต เอกสาร
ประกอบการสัมมนา
เรื่อง การพัฒนาแรงงานไทย วันที่ 20
มกราคม 2553. นนทบุรี; สาขาวิชา
นิติศาสตร์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เบโซลด์ คลีแมน, สุขภาพของโลก แปลจาก
World Health 2020 โดย ลักษณา เอกกุล,
กรุงเทพฯ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,
2541, หน้า 112

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

6. เอกสารการสอน

7. ประมวลสาระชุด
วิชา

8. สิ่งพิมพ์รัฐบาล

9. รายงานการวิจัย

เชิงอรรถ
ประวิทย์ บุญยืน, แบบจาลองอุทยาน
การศึกษา, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548,
หน้า 28
กิติพงศ์ หังสพฤกษ์, “จ้างแรงงาน” , ใน
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1
เล่ม 2, หน่วยที่ 12, นนทบุรี; สาขาวิชา
นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2547, หน้า 205
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

บรรณานุกรม
ประวิทย์ บุญยืน .(2548).แบบจาลอง
อุทยานการศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ . (2547) .“จ้าง
แรงงาน”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
กฎหมายพาณิชย์ 1 เล่ม 2 . หน่วยที่
12 . นนทบุรี; สาขาวิชานิติศาสตร์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2547
พินัย ณ นคร. (2552). “หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับ
สิ่งตอบแทน” ใน ประมวลสาระชุดวิชา
กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และ
ลักษณะละเมิด และหลักกฎหมาย
เปรียบเทียบชั้นสูง เล่ม 2 .หน่วยที่ 6.
นนทบุรี; สาขาวิชานิติศาสตร์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2552
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
และสังคมแห่งชาติ, ชนบทไทย,
(2523). สานักงานคณะกรรมการ. ชนบท
กรุงเทพมหานคร;
ไทย. กรุงเทพมหานคร; กองศึกษาภาวะ
กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจและเผยแพร่การ
เศรษฐกิจและเผยแพร่การพัฒนา .
พัฒนา, สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2523,
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . 2523
หน้า 10
ชัยอนันต์ สมุทวนิช, รายงานการวิจัย
ชัยอนันต์ สมุทวนิช. (2541). รายงานการ
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
วิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ประเด็น ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ประเด็น
การศึกษา, กรุงเทพฯ,
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ;
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
2541, หน้า 36
แห่งชาติ
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10. บทความเรื่อง
หนึ่งในหนังสือรวม
บทความซึ่ง
 ไม่มีบรรณาธิการ

เชิงอรรถ
ชนินาฏ ลีดส์, “การศึกษากฎหมาย”, ใน 20
ปี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมา
ธิราช, หน้า 100-105, นนทบุรี; สาขาวิชา
นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2550 ,หน้า 102
สิริพันธ์ พลรบ,“การศึกษากฎหมาย”, ใน
 มีบรรณาธิการ
ชนินาฏ ลีดส์ บรรณาธิการ 20 ปี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
หน้า 100-105 ,นนทบุรี ; สาขาวิชา
นิติศาสตร์,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2550 ,
หน้า 102
11.บทความใน
ชนินาฏ ลีดส์ ,“แรงงานสัมพันธ์ในอนาคต”,
วารสาร
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 *
12. สารสนเทศบน The Open University of Japan.
Internet
“Academic Procedures”,Retrieved
October 27, 2010, from :
 กรณีเป็นข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ http://www.ouj.ac.jp/eng/pdf/Academi
c_Procedures.pdf
/ ข่าวสาร
ทั่วไปจาก
web
ภาษาอังกฤษ
กระทรวงยุติธรรม, “หนังสือ 119 ปี
 กรณีเป็นข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ สถาปนากระทรวงยุติธรรม”,ค้นคืน 1
พฤศจิกายน 2553 ,จาก
/ ข่าวสาร
http://www.moj.go.th/th/justice/home
ทั่วไปจาก
2-cmsweb ไทย
transmit.php?section=main_magazine

บรรณานุกรม
ชนินาฏ ลีดส์. (2550). “การศึกษา
กฎหมาย” ใน 20 ปี สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช.หน้า
100-105. นนทบุรี; สาขาวิชานิติศาสตร์ .
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สิริพันธ์ พลรบ.(2550). “การศึกษา
กฎหมาย” ใน ชนินาฏ ลีดส์ บรรณาธิการ
20 ปี สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า
100-105. นนทบุรี; สาขาวิชานิติศาสตร์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สิริพันธ์ พลรบ.“แรงงานสัมพันธ์ใน
อนาคต”.วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 21, 1 (มิถุนายน 2552) : 42-53

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

13. การอ้างอิง
ข้อความจากงาน
วิชาการอื่น

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

บรรณานุกรม
คัมภีร์ แก้วเจริญ. “อัยการอิสระ”.
(2553). คัมภีร์กฎหมาย. ค้นคืน 1
พฤศจิกายน 2553 .จาก
http://www.comepee.com
Federal Clothing Trades Award ,1981, Federal Clothing Trades
Clauses 26,27 (Commonwealth
Award .1981, (1981). Clauses 26,27
Arbitration Reports, Volume 252, 1981, (Commonwealth Arbitration
p.662) อ้างใน
Reports, Volume 252, 1981, p.662)
เอกพงศ์ คลังกรณ์ มาตรการในการให้ความ อ้างใน
คุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้านในประเทศไทย เอกพงศ์ คลังกรณ์ มาตรการในการให้
,วิทยานิพนธ์ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต, ความคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้านใน
สาขาวิชานิติศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์,
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ปริญญานิติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545, หน้า 69
ศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ . จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย .2545

