ภาคผนวก ข
ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

1.5 นิ้ว

(ตัวอย่างปกนอกภาษาไทย)
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เว้น 1 บรรทัด

การศึกษาบทบาทการแบ่งปันความรู้ในกระดานสนทนาต่อความตั้งใจในการ
ซื้อขายสินค้าและบริการผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย
ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
กรณีชื่อเรื่องมีความยาว ให้พิมพ์เรียง
ลงมาในลักษณะรูปสามเหลีย่ มหัวกลับ
1.5 นิ้ว

ตัวอักษร
ขนาด 18 ตัวหนา
พิมพ์อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

1 นิ้ว

โดย
เว้น 1 บรรทัด

นางสาวสิริกัญญา กังศิริกุล
ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ให้พิมพ์ไว้ด้วย

ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตใช้คาว่า ดุษฎีนิพนธ์

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา

DISSERTATION

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 นิ้ว

1.5 นิ้ว

(ตัวอย่างปกในภาษาไทย)
214

การศึกษาบทบาทการแบ่งปันความรู้ในกระดานสนทนาต่อความตั้งใจในการ
ซื้อขายสินค้าและบริการผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย
ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
กรณีชื่อเรื่องมีความยาว ให้พิมพ์เรียงลง

เว้น 2 บรรทัด

มาในลักษณะรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ
1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

โดย
ตัวอักษร
ขนาด 18 ตัวหนา

เว้น 1 บรรทัด

นางสาวสิริกัญญา กังศิริกุล
ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ให้พิมพ์ไว้ด้วย

ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตใช้คาว่า ดุษฎีนิพนธ์

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา

DISSERTATION

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 นิ้ว

(ตัวอย่างปกในภาษาอังกฤษ)

1.5 นิ้ว
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THE ROLE OF WEB-FORUMS IN KNOWLEDGE SHARING AND
ITS IMPACTS ON CONSUMER’S PURCHASE
INTENTIONS IN E-MARKETPLACES
ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร
ยกเว้นชื่อวิทยาศาสตร์
ตัวอักษร
ขนาด 18 ตัวหนา
ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
ทุกตัวอักษร

เว้น 2 บรรทัด

BY
เว้น 1 บรรทัด

MISS SIRIKANYA KANGSIRIKUL

ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม
หรือสมณศักดิ์ให้พมิ พ์ไว้ด้วย

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตใช้คาว่า DISSERTATION

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER DEGREE OF SCIENCE
TECHNOLOGY MANAGEMENT
COLLEGE OF INNOVATION
THAMMASAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2011
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY
1 นิ้ว

นางสาวจิตรประภา นุ่มนวล
2554

มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ป่าพรุ:

กรณีศึกษาพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 นิ้ว

นายยุทธนา อัศวเจษฎากุล 2554

บทแปลเรื่อง “ช่างสาราญ” ของเดือนวาด พิมวนา พร้อมบทวิเคราะห์

1 นิ้ว

216
(ตัวอย่างสันปกภาษาไทย)

(ตัวอย่างหน้าอนุมัติ แบบที่ 1)

1.5 นิ้ว

217

เว้น 1 บรรทัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยานิพนธ์

ตัวอักษรขนาด
16 ตัวธรรมดา
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
ใช้คาว่า ดุษฎีนิพนธ์

เว้น 1 บรรทัด

ของ
เว้น 1 บรรทัด

นางสาวสิริกัญญา กังศิริกุล
เรื่อง

เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 บรรทัด

การศึกษาบทบาทของการแบ่งปันความรู้ในกระดานสนทนาต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
เว้น 1 บรรทัด

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ส่งมอบวิทยานิพนธ์
เว้น 1 บรรทัด

เมื่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554
1.5 นิ้ว

ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเย็บเล่ม
เรียบร้อยแล้วให้คณะ

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1 นิ้ว

(ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์)
0

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(รองศาสตรจารย์ ดร. กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์)
คณบดี
(รองศาตราจารย์ ดร. โกวิท ชาญวิทยาพงศ์)

1นิ้ว

(ตัวอย่างหน้าอนุมัติ แบบที่ 2)

1.5 นิ้ว
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ตัวอักษรขนาด
16 ตัวธรรมดา

เว้น 1 บรรทัด

วิทยานิพนธ์

ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
ใช้คาว่า ดุษฎีนิพนธ์

เว้น 1 บรรทัด

ของ
เว้น 1 บรรทัด

นางสาวนลินี เรืองฤทธิศักดิ์
เรื่อง

เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 บรรทัด

รูปแบบและแนวทางการสร้างเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมระหว่างประเทศขององค์กร
คนพิการ: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ แห่งเอเชียและแปซิฟิก
เว้น 1 บรรทัด

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ส่งมอบวิทยานิพนธ์
เว้น 1 บรรทัด

เมื่อ วันที่ 31พฤษภาคม พ.ศ. 2553

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ศาสตราจารย์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ฉบับสมบูรณ์
ซึ่งเย็บเล่มเรียบร้อย
แล้วให้คณะ

(ดร. เบญจา ชลธาร์นนท์)
(รองศาสตรจารย์ ดร. กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์)

คณบดี
(รองศาตราจารย์ ดร. เดชา สังขวรรณ)

1 นิ้ว

1 นิ้ว

(ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย)
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ตัวอักษรขนาด
16 ตัวธรรมดา

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ใช้
ชื่อผู้เขียน
คาว่า หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา
0.8 นิ้ว

ตัวอักษรขนาด 18
ตัวหนา จัดข้อความไว้
กึ่งกลางหน้ากระดาษ

1 นิ้ว

ปัญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หมายเลขหน้าใช้
TH Sarabun New
นายพรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์
ตัวอักษรขนาด
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 ตัวธรรมดา และอยู่ใน
กฎหมายมหาชน
เครื่องหมายวงเล็บ เช่น
นิติศาสตร์
(1) (2) และ (3) เป็นต้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
2553
เว้น 1 บรรทัด

บทคัดย่อ

เว้น 1 บรรทัด

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งหมายศึกษาเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในประเด็นต่าง ๆ
3 ประเด็น คือ 1) ปัญหาเรื่องความเป็นไปได้ในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กล่าวคือ สิทธิเลือกตั้งอาจ
ถูกเพิกถอนได้หรือไม่ 2) ปัญหาเรื่องการกระทาที่เป็นเหตุในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ ง กล่าวคือการ
กระทาใดบ้างที่ควรเป็นเหตุให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และ 3) ปัญหาเรื่ององค์กรที่มีอานาจเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง กล่าวคือ องค์กรใดควรจะมีอานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและควรใช้อานาจนั้นเช่นไร
โดยประเทศที่ เป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง การศึ ก ษาประกอบด้ ว ยประเทศไทย และต่ า งป ระเทศอั น ได้ แ ก่
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
จากการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ พบว่า
1) ในประเด็ น เรื่ อ งการเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ปรากฏว่ า ทั้ ง ประเทศไทย สหพั น ธ์
สาธารณรั ฐ เยอรมนี และสหราชอาณาจั ก ร ล้ ว นมี ก ารเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง แต่ ในส่ ว นของ
สหรัฐอเมริกาไม่มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ทว่ายังคงมีการจากัดสิทธิการเลื อกตั้งโดยใช้วิธีจากัด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติที่ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกจาคุกหรือเคยรับ
โทษคุกมาก่อน
2) ในประเด็นเรื่องการกระทาที่เป็นเหตุในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของประเทศไทยมี
ลักษณะใกล้เคียงกับการกระทาที่เป็นเหตุเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายเดิมของสหราชอาณาจักร
ที่สุด กล่าวคือ มีการบัญญัติรายละเอียดซับซ้อนและมีเหตุต่างๆ มากเกินความจาเป็น แตกต่างจาก
การกระทาดังกล่าวตามกฎหมายเยอรมนีและตามกฎหมายปัจจุบันของสหราชอาณาจักรที่มุ่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งเฉพาะแต่การกระทาหลักๆ ที่ทาให้การแสดงเจตจานงของประชาชนบิดเบือนไปจาก
ความจริงเท่านั้น ส่วนการกระทาที่เป็นเหตุให้จากัดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกามี
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ลักษณะแตกต่างไปตามกฎหมายของแต่ละมลรัฐซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะจากัดคุณสมบัติว่าจะต้องไม่ถูก
จาคุกหรือเคยจาคุกจากการกระทาผิดอาญาโดยไม่คานึงว่าความผิดที่ได้รับนั้นจะเป็นความผิดฐานใด
หรือทาให้การแสดงเจตจานงของประชาชนบิดเบือนไปหรือไม่
3) ในประเด็น เรื่ององค์กรที่มี อานาจเพิ กถอนสิท ธิเลื อกตั้ง ปรากฏว่าทั้ งในเยอรมนี
และสหราชอาณาจักรให้ศาลเท่านั้นที่มีอานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีอานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่
เกิน 5 ปี และไม่อาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยปราศจากมาตรการอื่นทางกฎหมาย เช่น โทษทางอาญา
แตกต่างจากประเทศไทยที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งร่วมกับศาล
มีระยะเวลาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลากหลายตั้งแต่ 1 ปีนานถึง 20 ปี และอาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
โดยไม่ต้องมีมาตรการอื่นใดประกอบด้วย ส่วนในสหรัฐอเมริกานั้นบุคคลที่ถูกศาลพิพากษาให้จาคุก
อาจจะถูกจากัดคุณสมบัติ มิให้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นระยะเวลาตั้งแต่เฉพาะขณะรับโทษจาคุกอยู่จนถึง
จากัดสิทธิเลือกตั้งตอลดชีวิต
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของประเทศไทยจึงมีข้อบกพร่องในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของ
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ABSTRACT

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร
จัดข้อความไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

This thesis aims to study about the revocation of the right of suffrage in
three issues; 1) problem on the possibility to revoke the right of suffrage, i.e., the
right of suffrage could be revoked or not, 2) problem on the acts revocation of the
right suffrage, i.e., which acts should be the reasonable acts to revoke the right of
suffrage, and 3) problem on the organ empowered to revoke the right of suffrage, i.e.,
which organ should have power to revoke the right of suffrage and how the
mentioned organ exercises its power. By the way, the countries which are the objects
to study are Thailand and foreign countries; Federal Republic of Germany, United
Kingdom and United States of America.
From the studying in each issue, the conclusion are;1) Problem on the possibility to revoke the right of suffrage: In Thailand,
Germany, and United Kingdom, the revocation of the right of suffrage appears in their
legal systems, whereas no such idea in United Stated. However, United States
regulates the qualification of a person who shall be entailed to vote, especially
felony disfranchisement.
2) Problem on the acts causing the revocation of the right of suffrage: in
Thailand, the acts which are grounds to revoke the right of suffrage are very similar to
the counterpart in the first law of United Kingdom, viz. they appear in detail and not
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necessary grounds. On the other hand, the counterpart in Germany and United
Kingdom nowadays emphasize on the acts which cause the declaration of the
intention distorted from the genuine. As for United States, the acts which qualify the
person who has the right of suffrage is various among each state; most states require
the qualification of non-incarcerate and no concern of the guilty causing the
declaration of the intention distorted from the genuine or not.
3) Problem on the organ empowered to revoke the right of suffrage: In
Germany and United Kingdom, only the judiciary could exercise the power to revoke
the right of suffrage, the duration shall be not more than five years, and could not
exercise without other legal measures; such as the criminal penalty, different from
Thailand which both the electoral commission and the judiciary could exercise this
power, the duration shall be various from one year to twenty years, and without
accompanying measure. As for United States, a person who incarcerate could be
disfranchisement in duration from only for incarcerate period or for life.
Hence, the revocation of the right of suffrage in Thailand is deficient in the
guarantee of rights, not conformable with the reasonable act of the revocation of the
right of suffrage, and in excess of what is necessary; furthermore, the electoral
commission exercises this power along with the judiciary. therefore, the revocation of
the right of suffrage in Thailand should be follow one’s method in Germany where
the most guarantee in the right of suffrage be, and may receive the advantage points
in United Kingdom and United States to develop one’s in Thailand.
เว้น 1 บรรทัด
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4.2 การรับรองการเพิกถอนการสมรสตามกฎหมายไทย
บทที่ 5 การรับรองการสิ้นสุดการสมรสตามกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ

57
57
59
62
71

เว้น 1 บรรทัด

5.1 การรับรองการหย่าในระบบกฎหมาย Common Law
5.1.1 กฎหมายอังกฤษ
5.1.1.1 การรับรองการหย่า
5.1.1.2 การปฏิเสธการหย่า
5.1.2 กฎหมายออสเตรเลีย
1 นิ้ว
5.1.2.1 การรับรองการหย่า
5.1.2.2 การปฏิเสธการหย่า
5.2 การรับรองการหย่าในระบบกฎหมาย Civil Law

71
71
71
75
80
80
84
85
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บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

116

รายการอ้างอิง

122
กรณีสารบัญมี 2 บรรทัด ให้พิมพ์เลขหน้าไว้บรรทัดแรก

ภาคผนวก
เว้น 1 บรรทัด

ภาคผนวก ก Convention on the Recognition of Divorces and
Legal Separations 1970
ภาคผนวก ข Council Regulation (EC) No 2201/2003 of
November2003

125
127

เว้น 1 บรรทัด

ประวัติผู้เขียน

135

(ตัวอย่างหน้าสารบัญตาราง)

230
ตัวอัญ
กษรขนาด
สารบั
ตาราง18 ตัวหนา

จัดข้อความไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ

ตารางที่
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
4.1
4.2

สารบัญตาราง

เว้น 1 บรรทัด

หน้า
พื้นที่การทางานที่ใช้ในการศึกษา
8
การแปลผลค่า Hazard Quotient
22
คุณสมบัติสาคัญในการก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพของสารเคมีที่ศึกษา
39
ค่ามาตรฐานสาหรับสารเคมี 8 ชนิด
42
ระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสาหรับสารเคมี 8 ชนิดที่ศึกษา
44
กรณีสารบัญมี 2 บรรทัด ให้พิมพ์เลขหน้าไว้บรรทัดแรก 67
ค่าตัวแปรที่ใช้ในสมการ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
71
ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทางานของแต่ละพื้นที่
74
ระหว่างปี พ.ศ 2548 ถึงปี พ.ศ. 2552
4.3 ผลการตรวจร่างกายของกลุ่มตัวอย่างที่ทางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงการทางาน
76
พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2552
4.4 ผลการตรวจร่างกายของกลุ่มตัวอย่างที่ทางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงจาแนกตามพื้นที่ 78
การทางาน พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2552
4.5 ระยะเวลาการได้รับสัมผัสสารเคมีของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพื้นที่การทางาน
80
4.6 การประเมินการสัมผัสสารเคมีแต่ะชนิด
82
4.7 การประเมินการสัมผัสสารเคมีหลายชนิดพร้อมกัน
83
4.8 การประเมินการสัมผัสสารเคมีในช่วงเวลาที่ยาวกว่าปกติ
84
4.9 การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
85
4.10 ค่าความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสสารเคมี จาแนกตามพื้นที่การทางาน
88
และชนิดของสารเคมี
4.11 ค่าความเสี่ยงรวมต่อการได้รับการสัมผัสสารเคมีของกลุ่มตัวอย่างพื้นที่
90
การทางาน Anodization
4.12 ค่าความเสี่ยงรวมต่อการได้รับสัมผัสสารเคมีของกลุ่มตัวอย่าง
91
กลุ่มงาน Machine Maintence
เลขบอกลาดับตาราง

(ตัวอย่างหน้าสารบัญภาพ)
ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
จัดข้อความไว้กึ่งกลาง

231

สารบัญภาพ
เว้น 1 บรรทัด

หน้ากระดาษ
ภาพที่
หน้า
1.1 สถิติการใช้ห้องพยาบาลของพนักงานจาแนกตามระบบที่มารับการรักษา
4
1.2 กรอบแนวทางการศึกษา
11
2.1 การผลิตแทนทาลั่ม คาปาซิเตอร์
13
2.2 ขั้นตอนการประเมินความเป็นพิษสาหรับสารที่ไม่ก่อมะเร็ง
17
2.3 กระบวนการประเมินการสัมผัส
19
2.4 กระบวนการอธิบายลักษณะของความเสี่ยง
21
2.5 กรอบการจัดการความเสี่ยง
24
2.6 ปัจจัยหลัก 7 ประการที่ส่งผลต่อการตัดสิใจบริหารความเสี่ยง
27
2.7 เส้นทางการเมตาบอลิซึมของเอทีลีนไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร์
33
2.8 เส้นทางการเมตาบอลิซึมของเมทานอล
34
2.9 เส้นทางการเมตาบอลิซึมของเมทิล เอทิล คีโตน
36
2.10 เส้นทางการเมตาบอลิซึมของโทลูอีน
37
2.11 เส้นทางการเมตาบอลิซึมของไซลีน
38
2.12 หลักการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
50
2.13 โครงสร้างการบริหารการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยบริษัท
52
ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
3.1 ขั้นตอนการบ่งชี้สารเคมี
กรณีสารบัญมี 2 บรรทัด ให้พิมพ์เลขหน้าไว้บรรทัดแรก 60
3.2 เทคนิคการสุ่มเลือกตัวอย่าง
63
4.1 เปรียบเทียบการได้รับสัมผัสสารเคมีหลายชนิด
96
5.1 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสารเคมี
124

เลขบอกลาดับภาพ

(ตัวอย่างหน้ารายการสัญลักษณ์และคาย่อ)

232
ตัวอักษรขนาด 18
ตัวหนา จัดข้อความไว้
กึ่งกลางหน้ากระดาษ

สัญลักษณ์/คาย่อ

รายการสัญลักษณ์และคาย่อ
เว้น 1 บรรทัด

คาจากัดความ/คาเต็ม

เว้น 1บรรทัด

มอก.
ASTM
AI2O2
CaO
C2 S
C3 A
C3 S
C4AF
CH3COOH
D10
D15
D20
Fe2O3
F.M.
MgO
HCI

มาตรฐานอุตสาหกรรม
American Society for Testing and
Materrial
อะลูมิเนียมออกไซด์
แคลเซียมออกไซด์
ไดแคลเซียมซิลิเกต
ไตแคลเซียมอะลูมิเนต
ไตรแคลเซียมซิลิเกต
เตตราแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไนต์
กรดอะซิติก
คอนกรีตบล็อกใช้แร่ดินเบาร้อยละ 10 แทนหิน
ฝุ่นโดยน้าหนัก
คอนกรีตบล็อกใช้แร่ดินเบาร้อยละ 15 แทนหิน
ฝุ่นโดยน้าหนัก
คอนกรีตบล็อกใช้แร่ดินเบาร้อยละ 20 แทนหิน
ฝุ่นโดยน้าหนัก
ไอรอนออกไซด์
ค่าโมดูลัสความละเอียด
แมกนีเซียมออกไซด
กรดไฮโดรคลอริก

(ตัวอย่างหน้าบอกภาคหรือตอนที่มีชื่อยาว)

ขึ้นบรรทัดใหม่
กด Shift+Enter

ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
จัดข้อความไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

ภาคที่ 1
การเลือกใช้กฎหมายบังคับแก่การสิ้นสุดการสมรส

233

233

234

(ตัวอย่างหน้าบอกภาคหรือตอนที่มีชื่อสั้น)

ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
จัดข้อความไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

ภาคที่ 3 ราคาและตลาด

(ตัวอย่างรายการอ้างอิง)

235

1. โปรดดูตัวอย่างรายการอ้างอิงแบบ APA

หน้า 62-63

2. โปรดดูตัวอย่างรายการอ้างอิงแบบ Turabian

หน้า 142-144

3. โปรดดูตัวอย่างรายการอ้างอิงแบบ Vancouver หน้า 200

236

(ตัวอย่างหน้าบอกภาคผนวกภาษาไทยที่มีภาคผนวกย่อย)

ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
จัดข้อความไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

ภาคผนวก

(ตัวอย่างภาคผนวกย่อยภาษาไทย)

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
จัดข้อความไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

ภาคผนวก ก
คาชี้แจงเบื้องต้นในการทดลอง

237
ขึ้นบรรทัดใหม่กด
Shift+Enter

เว้น 1 บรรทัด

1. การทดลองนี้ ผู้วิจัยมีแรงจูงใจที่ต้องการทาวิจัยเกี่ยวกับความไว้วางใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
โปรแกรมช่วยเหลือ ในลักษณะที่แตกต่างกันตามกลุ่มการวิจัย
2. ผู้วิจัยมิได้มีเจตนาใดๆในการวัดภูมิความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ ดังนั้นขอให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง
ทุกท่านทาการทดลองด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
3. แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการทดลองเป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สาหรับการทดลองนี้เท่านั้น
4. เมื่อมีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมการทดลองทันที
5. ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการทดลองที่เก็บจะถือเป็นความลับ นามาใช้อภิปรายในงานวิจัยโดยภาพรวม
เท่านั้น
6. เมื่อผู้ทาการทดลองอ่านขั้นตอนการทดลองและลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยแล้วพร้อมทา
การทดลองแล้ว ให้ติดต่อผู้วิจัยเพื่อเล่นเกมส์และเริ่มการทดลอง

237
ภาพที่ ก.1 แสดงภาพตัวอย่างเกมส์ Master Logic ของจริง

238
ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
จัดข้อความไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

ภาคผนวก ข
ขั้นตอนในการทดลอง

ขึ้นบรรทัดใหม่กด
Shift+Enter

เว้น 1 บรรทัด

1. ผู้ทาการทดลองจะได้รับคาอธิบายข้อมูล โปรแกรมช่วยเหลือ และเกมส์ Master Logic ในรูปแบบ
ไฟล์วิดีโอ
2. ผู้ทาการทดลองทาการ ทดสอบเล่นเกมส์ Master Logic เป็นเวลาไม่ต่ากว่า 5 นาที โดยผู้ทาการ
ทดลองสามารถสอบถามข้อสงสัยกับผู้ควบคุมการวิจัยได้ตลอด
3. ผู้ทาการทดลองตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้เข้าร่วมการทดลองและแบบทดสอบข้อมูลความเชื่อใน
อิทธิพลจากการควบคุมภายใน (ความเชื่อมั่นในตนเอง)
4. ผู้ทาการทดลองอ่านคาชี้แจงเบื้องต้นการทดลองเสร็จจึงเริ่มการทดลอง
5. ผู้ทาการทดลองตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลอง

239
ตัวอักษรขนาด 18
ตัวหนา จัดข้อความไว้
กึ่งกลางหน้ากระดาษ

ขึ้นบรรทัดใหม่กด
Shift+Enter

ภาคผนวก ค
ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form)
เว้น 1 บรรทัด

โครงการวิจัย
เว้น 1บรรทัด

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย นายสุชาญ คูประสิทธิ์ กาลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนในการทดลอง อันตรายหรืออาการที่
อาจเกิดขึ้นในการวิจัย ข้าพเจ้าทราบดีว่า ข้าพเจ้าสามารถบอกเลิกการเข้าร่วมการทดลองงานวิจัยได้
ทุกเมื่อ
ข้าพเจ้ารับทราบสัญญาของผู้วิจัยที่จะเก็บข้อมูลการทดลองเป็นความลับและนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์สรุปผลโดยภาพรวมเท่านั้น
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจดีทุกประการ ยินยอมที่จะให้ข้อมูลและ
เข้าร่วมทดลองอย่างเต็มใจ

ลงนาม...........................................................ผู้ยินยอม
(...................................................................................)

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการทดลอง ที่ให้ความร่วมมือในงานวิจัยนี้มา ณ ที่นี้
....................................
(สุชาญ คูประสิทธิ์)

240

(ตัวอย่างหน้าบอกภาคผนวกภาษาไทยที่ไม่มีภาคผนวกย่อย)

ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
จัดข้อความไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

ภาคผนวก

241

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
จัดข้อความไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์
เว้น 1 บรรทัด

คาชี้แจง

ขึ้นบรรทัดใหม่กด
Shift+Enter

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหา
บัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการและการเข้าถึงบริการ ของผู้ใช้บริการ
และความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารต่ อ คุ ณ ภาพการเลิ ก บุ ห รี่ท างโทรศั พ ท์ โดยข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จาก
แบบสอบถามชุดนี้ จะใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น คาตอบที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับ ผู้วิจัยจะ
นาเสนอผลในภาพรวมเท่านั้น จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็น
จริงให้มากที่สุด ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการและการเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์
ส่วนที่ 3 ภาพรวมการใช้บริการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการและการเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ
( ) 1. ต่ากว่า 20 ปี
( ) 2. 21-30 ปี
( ) 3. 31-40 ปี
( ) 4. 41-50 ปี
( ) 5. 51-60 ปี
( ) 6. 60 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ไม่ได้รับการศึกษา
( ) 2. ประถมศึกษา
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) 5. อนุปริญญา/ปวส.
( ) 6. ปริญญาตรี
( ) 7. สูงกว่าปริญญาตรี
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