ภาคผนวก ข
ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

1.5 นิ้ว

(ตัวอย่างปกนอกภาษาไทย)
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เว้น 1 บรรทัด

การศึกษาบทบาทการแบ่งปันความรู้ในกระดานสนทนาต่อความตั้งใจในการ
ซื้อขายสินค้าและบริการผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย
ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
กรณีชื่อเรื่องมีความยาว ให้พิมพ์เรียง
ลงมาในลักษณะรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ
1.5 นิ้ว

ตัวอักษร
ขนาด 18 ตัวหนา
พิมพ์อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

1 นิ้ว

โดย
เว้น 1 บรรทัด

นางสาวสิริกญ
ั ญา กังศิรกิ ุล
ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ให้พิมพ์ไว้ด้วย

ระดับดุษฎีบัณฑิตใช้คําว่า ดุษฎีนิพนธ์

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 นิ้ว

1.5 นิ้ว

(ตัวอย่างปกในภาษาไทย)
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การศึกษาบทบาทการแบ่งปันความรู้ในกระดานสนทนาต่อความตั้งใจในการ
ซื้อขายสินค้าและบริการผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย
ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
กรณีชื่อเรื่องมีความยาว ให้พิมพ์เรียงลง

เว้น 2 บรรทัด

มาในลักษณะรปสามเหลี่ยมหัวกลับ
1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

โดย
ตัวอักษร
ขนาด 18 ตัวหนา

เว้น 1 บรรทัด

นางสาวสิริกญ
ั ญา กังศิรกิ ุล
ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ให้พิมพ์ไว้ด้วย

ระดับดุษฎีบัณฑิตใช้คําว่า ดุษฎีนิพนธ์

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา

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 ใช้
ตัวพิมพ์ใหญ่
ั ั

เว้น 2 บรรทัด

BY
เว้น 1 บรรทัด

MISS SIRIKANYA KANGSIRIKUL

ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม
หรือสมณศักดิ์ให้พิมพ์ไว้ด้วย

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว
ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร

ระดับดุษฎีบัณฑิตใช้คําว่า DISSERTATION

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
ิ้

นางสาวจิตรประภา นุ่มนวล
2554

มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นทีป่ ่าพรุ:

กรณีศึกษาพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 นิ้ว

นายยุทธนา อัศวเจษฎากุล 2554

บทแปลเรื่อง “ช่างสําราญ” ของเดือนวาด พิมวนา พร้อมบทวิเคราะห์

1 นิ้ว
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(ตัวอย่างสันปกภาษาไทย)

(ตัวอย่างหน้าอนุมัติ แบบที่ 1)

1.5 นิ้ว

217
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรม
เว้น 1 บรรทัด

วิทยานิพนธ์

ตัวอักษรขนาด
16 ตัวธรรมดา
ระดับดุษฎีบัณฑิต
ใช้คําว่า ดุษฎีนิพนธ์

เว้น 1 บรรทัด

ของ
เว้น 1 บรรทัด

นางสาวสิริกัญญา กังศิริกุล
เรื่อง

เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 บรรทัด

การศึกษาบทบาทของการแบ่งปันความรู้ในกระดานสนทนาต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
เว้น 1 บรรทัด

ได้รับการตรวจสอบและอนุมตั ิ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ส่งมอบวิทยานิพนธ์
เว้น 1 บรรทัด

เมื่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554
1.5 นิ้ว

ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเย็บเล่ม
เรียบร้อยแล้วให้คณะ

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์)
กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(รองศาสตรจารย์ ดร. กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์)
คณบดี
(รองศาตราจารย์ ดร. โกวิท ชาญวิทยาพงศ์)
1นิ้ว

1 นิ้ว

(ตัวอย่างหน้าอนุมัติ แบบที่ 2)

1.5 นิ้ว

218
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ตัวอักษรขนาด
16 ตัวธรรมดา

เว้น 1 บรรทัด

วิทยานิพนธ์

ระดับดุษฎีบัณฑิต
ใช้คําว่า ดุษฎีนิพนธ์

เว้น 1 บรรทัด

ของ
เว้น 1 บรรทัด

นางสาวนลินี เรืองฤทธิศักดิ์
เรื่อง

เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 บรรทัด

รูปแบบและแนวทางการสร้างเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมระหว่างประเทศขององค์กร
คนพิการ: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ แห่งเอเชียและแปซิฟิก
เว้น 1 บรรทัด

ได้รับการตรวจสอบและอนุมตั ิ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ส่งมอบ
เว้น 1 บรรทัด

เมื่อ วันที่ 31พฤษภาคม พ.ศ. 2553

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ศาสตราจารย์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์
ซึ่ง
เย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว

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

คณบดี
(รองศาตราจารย์ ดร. เดชา สังขวรรณ)

1 นิ้ว

1 นิ้ว

(ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย)

1 นิ้ว
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ตัวอักษรขนาด
16 ตัวธรรมดา

ปัญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หัวข้อวิทยานิพนธ์
หมายเลขหน้าใช้
ชื่อผู้เขียน
TH Sarabun New
ระดับดุษฎีบัณฑิต ใช้ คํา นายพรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์
ตัวอักษรขนาด
ว่า หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ชื่อปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
16 ตัวธรรมดา และอยู่ใน
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย
กฎหมายมหาชน
เครื่องหมายวงเล็บ เช่น
นิติศาสตร์
(1) (2) และ (3) เป็นต้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา
2553
0.8 นิ้ว

ตัวอักษรขนาด 18
ตัวหนา จัดข้อความไว้
กึ่งกลางหน้ากระดาษ

เว้น 1 บรรทัด

บทคัดย่อ

เว้น 1 บรรทัด

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งหมายศึกษาเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในประเด็นต่าง ๆ
3 ประเด็น คือ 1) ปัญหาเรื่องความเป็นไปได้ในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กล่าวคือ สิทธิเลือกตั้งอาจ
ถูกเพิกถอนได้หรือไม่ 2) ปัญหาเรื่องการกระทําที่เป็นเหตุในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กล่าวคือการ
กระทําใดบ้างที่ควรเป็นเหตุให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และ 3) ปัญหาเรื่ององค์กรที่มีอํานาจเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง กล่าวคือ องค์กรใดควรจะมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและควรใช้อํานาจนั้นเช่นไร
โดยประเทศที่เป็นวัตถุแห่งการศึกษาประกอบด้วยประเทศไทย และต่างประเทศอัน ได้แก่ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
จากการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ พบว่า
1) ในประเด็ น เรื่ อ งการเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื 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 เ ลื อ กตั้ ง แต่ ใ นส่ ว นของ
สหรัฐอเมริกาไม่มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ทว่ายังคงมีการจํากัดสิทธิการเลือกตั้งโดยใช้วิธีจํากัด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติที่ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกจําคุกหรือเคยรับ
โทษคุกมาก่อน
2) ในประเด็นเรื่องการกระทําที่เป็นเหตุในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของประเทศไทยมี
ลักษณะใกล้เคียงกับการกระทําที่เป็นเหตุเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายเดิมของสหราชอาณาจักร
ที่สุด กล่าวคือ มีการบัญญัติรายละเอียดซับซ้อนและมีเหตุต่างๆ มากเกินความจําเป็น แตกต่างจาก
การกระทําดังกล่าวตามกฎหมายเยอรมนีและตามกฎหมายปัจจุบันของสหราชอาณาจักรที่มุ่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งเฉพาะแต่การกระทําหลักๆ ที่ทําให้การแสดงเจตจํานงของประชาชนบิดเบือนไปจาก
ความจริงเท่านั้น ส่วนการกระทําที่เป็นเหตุให้จํากัดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกามี
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ลักษณะแตกต่างไปตามกฎหมายของแต่ละมลรัฐซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะจํากัดคุณสมบัติว่าจะต้องไม่ถูก
จําคุกหรือเคยจําคุกจากการกระทําผิดอาญาโดยไม่คํานึงว่าความผิดที่ได้รับนั้นจะเป็นความผิดฐานใด
หรือทําให้การแสดงเจตจํานงของประชาชนบิดเบือนไปหรือไม่
3) ในประเด็นเรื่ององค์กรที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ปรากฏว่าทั้งในเยอรมนีและส
หราชอาณาจักรให้ศาลเท่านั้นที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 5
ปี และไม่อาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยปราศจากมาตรการอื่นทางกฎหมาย เช่น โทษทางอาญา
แตกต่างจากประเทศไทยที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งร่วมกับศาล
มีระยะเวลาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลากหลายตั้งแต่ 1 ปีนานถึง 20 ปี และอาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
โดยไม่ต้องมีมาตรการอื่นใดประกอบด้วย ส่วนในสหรัฐอเมริกานั้นบุคคลที่ถูกศาลพิพากษาให้จําคุก
อาจจะถูกจํากัดคุณสมบัติมิให้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นระยะเวลาตั้งแต่เฉพาะขณะรับโทษจําคุกอยู่จนถึง
จํากัดสิทธิเลือกตั้งตอลดชีวิต
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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ความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ขาดเสียมิได้ ขอขอบคุณพี่จิรัฐฎ์ วชิรเสรีชัย ผู้ที่แนะนําแนวคิดทั้งในการ
ทํ า งานและในการศึ ก ษา เจ้ า หน้ า ที่ APCD ทุ ก คน รวมไปถึ ง JICA Experts ที่ ใ ห้ ข้ อ คิ ด และ
ข้อเสนอแนะดี ๆ และกําลังใจในการศึกษา ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนและ
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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
ตัวอักญษรขนาด
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
8
22
39
42
44
67
71
74

พื้นที่การทํางานที่ใช้ในการศึกษา
การแปลผลค่า Hazard Quotient
คุณสมบัติสําคัญในการก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพของสารเคมีทศี่ ึกษา
ค่ามาตรฐานสําหรับสารเคมี 8 ชนิด
ระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสําหรับสารเคมี 8 ชนิดที่ศึกษา
ค่าตัวแปรที่ใช้ในสมการ
กรณีสารบัญมี 2 บรรทัด ให้พิมพ์เลขหน้าไว้บรรทัดแรก
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทํางานของแต่ละพื้นที่
ระหว่างปี พ.ศ 2548 ถึงปี พ.ศ. 2552
4.3 ผลการตรวจร่างกายของกลุ่มตัวอย่างที่ทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงการทํางาน
76
พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2552
4.4 ผลการตรวจร่างกายของกลุ่มตัวอย่างที่ทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงจําแนกตามพื้นที่ 78
การทํางาน พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2552
4.5 ระยะเวลาการได้รับสัมผัสสารเคมีของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพื้นที่การทํางาน
80
4.6 การประเมินการสัมผัสสารเคมีแต่ะชนิด
82
4.7 การประเมินการสัมผัสสารเคมีหลายชนิดพร้อมกัน
83
4.8 การประเมินการสัมผัสสารเคมีในช่วงเวลาที่ยาวกว่าปกติ
84
4.9 การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
85
4.10 ค่าความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสสารเคมี จําแนกตามพื้นที่การทํางาน
88
และชนิดของสารเคมี
4.11 ค่าความเสี่ยงรวมต่อการได้รับการสัมผัสสารเคมีของกลุ่มตัวอย่างพื้นที่
90
การทํางาน Anodization
4.12 ค่าความเสี่ยงรวมต่อการได้รับสัมผัสสารเคมีของกลุ่มตัวอย่าง
91
กลุม่ งาน Machine Maintence
เลขบอกลําดับตาราง

(ตัวอย่างหน้าสารบัญภาพ)
ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
จัดข้อความไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ

สารบัญภาพ
เว้น 1 บรรทัด

ภาพที่
1.1 สถิติการใช้ห้องพยาบาลของพนักงานจําแนกตามระบบที่มารับการรักษา
1.2 กรอบแนวทางการศึกษา
2.1 การผลิตแทนทาลัม่ คาปาซิเตอร์
2.2 ขั้นตอนการประเมินความเป็นพิษสําหรับสารที่ไม่ก่อมะเร็ง
2.3 กระบวนการประเมินการสัมผัส
2.4 กระบวนการอธิบายลักษณะของความเสี่ยง
2.5 กรอบการจัดการความเสี่ยง
2.6 ปัจจัยหลัก 7 ประการที่ส่งผลต่อการตัดสิใจบริหารความเสี่ยง
2.7 เส้นทางการเมตาบอลิซึมของเอทีลีนไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร์
2.8 เส้นทางการเมตาบอลิซึมของเมทานอล
2.9 เส้นทางการเมตาบอลิซึมของเมทิล เอทิล คีโตน
2.10 เส้นทางการเมตาบอลิซึมของโทลูอีน
2.11 เส้นทางการเมตาบอลิซึมของไซลีน
2.12 หลักการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.13 โครงสร้างการบริหารการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
3.1 ขั้นตอนการบ่งชี้สารเคมี
กรณีสารบัญมี 2 บรรทัด ให้พิมพ์เลขหน้าไว้บรรทัดแรก
3.2 เทคนิคการสุ่มเลือกตัวอย่าง
4.1 เปรียบเทียบการได้รับสัมผัสสารเคมีหลายชนิด
5.1 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสารเคมี

เลขบอกลําดับภาพ
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หน้า
4
11
13
17
19
21
24
27
33
34
36
37
38
50
52
60
63
96
124

(ตัวอย่างหน้ารายการสัญลักษณ์และคําย่อ)
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ตัวอักษรขนาด 18
ตัวหนา จัดข้อความไว้
กึ่งกลางหน้ากระดาษ

สัญลักษณ์/คําย่อ

รายการสัญลักษณ์และคําย่อ
เว้น 1 บรรทัด

คําจํากัดความ/คําเต็ม

เว้น 1บรรทัด

มอก.
ASTM
AI2O2
CaO
C2S
C3A
C3S
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
ฝุ่นโดยน้ําหนัก
คอนกรีตบล็อกใช้แร่ดินเบาร้อยละ 15 แทนหิน
ฝุ่นโดยน้ําหนัก
คอนกรีตบล็อกใช้แร่ดินเบาร้อยละ 20 แทนหิน
ฝุ่นโดยน้ําหนัก
ไอรอนออกไซด์
ค่าโมดูลัสความละเอียด
แมกนีเซียมออกไซด
กรดไฮโดรคลอริก

(ตัวอย่างหน้าบอกภาคหรือตอนที่มีชื่อยาว)

ขึ้นบรรทัดใหม่กด
Shift+Enter

ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
จัดข้อความไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

ภาคที่ 1
การเลือกใช้กฎหมายบังคับแก่การสิ้นสุดการสมรส

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
คําชี้แจงเบื้องต้นในการทดลอง

237
ขึ้นบรรทัดใหม่กด
Shift+Enter

เว้น 1 บรรทัด

1. การทดลองนี้ ผู้วิจัยมีแรงจูงใจที่ต้องการทําวิจัยเกี่ยวกับความไว้วางใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
โปรแกรมช่วยเหลือ ในลักษณะที่แตกต่างกันตามกลุ่มการวิจัย
2. ผู้วิจัยมิได้มีเจตนาใดๆในการวัดภูมิความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ ดังนั้นขอให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง
ทุกท่านทําการทดลองด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
3. แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการทดลองเป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สําหรับการทดลองนี้เท่านั้น
4. เมื่อมีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมการทดลองทันที
5. ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการทดลองที่เก็บจะถือเป็นความลับ นํามาใช้อภิปรายในงานวิจัยโดยภาพรวม
เท่านั้น
6. เมื่อผู้ทําการทดลองอ่านขั้นตอนการทดลองและลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยแล้วพร้อมทํา
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. ผู้ทําการทดลองจะได้รับคําอธิบายข้อมูล โปรแกรมช่วยเหลือ และเกมส์ Master Logic ในรูปแบบ
ไฟล์วิดีโอ
2. ผู้ทําการทดลองทําการ ทดสอบเล่นเกมส์ Master Logic เป็นเวลาไม่ต่ํากว่า 5 นาที โดยผู้ทําการ
ทดลองสามารถสอบถามข้อสงสัยกับผู้ควบคุมการวิจัยได้ตลอด
3. ผู้ทําการทดลองตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้เข้าร่วมการทดลองและแบบทดสอบข้อมูลความเชื่อใน
อิทธิพลจากการควบคุมภายใน (ความเชื่อมั่นในตนเอง)
4. ผู้ทําการทดลองอ่านคําชี้แจงเบื้องต้นการทดลองเสร็จจึงเริ่มการทดลอง
5. ผู้ทําการทดลองตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลอง

239
ตัวอักษรขนาด 18
ตัวหนา จัดข้อความไว้
กึ่งกลางหน้ากระดาษ

ขึ้นบรรทัดใหม่กด
Shift+Enter

ภาคผนวก ค
ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั (Consent Form)
เว้น 1 บรรทัด

โครงการวิจัย
เว้น 1บรรทัด

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

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

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการทดลอง ที่ให้ความร่วมมือในงานวิจัยนี้มา ณ ที่นี้
....................................
(สุชาญ คูประสิทธิ์)
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ตัวอย่างประวัติผู้เขียนแบบ Turabian
ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนาจัด
ข้อความไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา

ประวัติผู้เขียน
เว้น 1 บรรทัด

นางสาวพลอย เพ็งเพ็ชร์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
14 เมษายน 2529
ปีการศึกษา 2551: นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติกร บริษัท ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ
เว้น 1 บรรทัด

รูปแบบรายการอ้างอิงแบบ
Turabian
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0.5 นิ้ว องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ" วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
เว้น 1บรรทัด

ประสบการณ์ทางาน

2553 ทนายความอิสระ
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รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ของคณะนิติศาสตร์1
คณะผู้จัดทำได้แบ่งเนื้อหำออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 รูปแบบและตัวอย่ำงในกำรอ้ำงอิงเชิงอรรถ
ส่วนที่ 2 รูปแบบและตัวอย่ำงของบรรณำนุกรม
ส่วนที่ 1 รูปแบบและตัวอย่างในการอ้างอิงเชิงอรรถ
1.1 รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงหนังสือประเภทต่าง ๆ
1.1.1 หนังสือ
รูปแบบ
ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, ชื่อชุดและลำดับที่ (ถ้ำมี), ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มำกกว่ำ 1 ครั้ง), จำนวนเล่ม
(กรณีมีหลำยเล่มจบ) (สถำนที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เล่มที่ (ถ้ำมีหลำยเล่ม) หรือหน้ำหรือ
จำนวนหน้ำที่อ้ำงถึง.
ตัวอย่าง
จิตติ ติงศภัทิย์, คำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ 5
(กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2526), น.63 – 66.
Herbert S. Gershman, The Surrealist Revolution in France, (Ann Arbor : University of
Michingan Press, 1969), p.47.
Bernard C. Raffer, Richard Friedman, and Robert Baron, New York in Crisis, (New York :
Harper and Row, 1971), pp.93 – 97.
1.1.2 หนังสือแปล
รูปแบบ
ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, แปลโดย ผู้แปล, ชื่อชุดและลำดับที่ (ถ้ำมี), ครั้งที่พิมพ์ (ในกรณีพิมพ์มำกกว่ำ 1 ครั้ง),
จำนวนเล่ม (กรณีหลำยเล่มจบ) (สถำนที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีพิมพ์), เล่มที่ (ถ้ำมีหลำยเล่มจบ) :
หน้ำหรือจำนวนหน้ำที่อ้ำงถึง.

1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,

คู่มือกำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2551).
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ตัวอย่าง
แอลแลน เนวินส์ และ เฮนรี่สติล คอมแมเจอร์, ประวัติศำสตร์สังเขปสหรัฐอเมริกำ, แปลโดย ไพฑูรย์
พงศะบุตร และ วิลำสวงศ์ นพรัตน์, พิมพ์ครั้งที่ 3, 3 เล่ม (กรุงเทพมหำนคร : แพร่พิทยำ, 2519), เล่ม 2 : น.
53.
Marc Ferro, The Russian Revolution of February 1917, trans. J.L. Richards (Englewood
Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1972), p.144.
1.2 รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนวิทยำนิพนธ์, “ชื่อวิทยำนิพนธ์”, (ระดับของวิทยำนิพนธ์ ชื่อแผนกวิชำหรือคณะ
มหำวิทยำลัย, ปีพิมพ์), หน้ำที่อ้ำงถึง.
ตัวอย่าง
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ควำมรับผิดทำงอำญำของนิติบุคคล : กำรศึกษำทำงกฎหมำยเปรียบเทียบ
โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับประเทศไทย,” (วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,
2527), น.130 – 133.
ตัวอย่าง
R.C.Samson, “The Influence of Economic Deprivation on Academic Achievement,”
(Ph.D.dissertation, New York University, 1973), p.27.
1.3 รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงบทความ
1.3.1 บทความในวารสารทางกฎหมาย
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน, “ชื่อบทควำม,” ชื่อวำรสำร หน้ำแรกของบทควำม, เล่มที่, ปีที่ (ถ้ำมี)ของวำรสำร,
หน้ำในบทควำมโดยเฉพำะที่ต้องกำรอ้ำง (ปีที่พิมพ์).
ตัวอย่าง
หยุด แสงอุทัย, “กำรได้ทรัพย์สินในสังหำริมทรัพย์,” วำรสำรนิติศำสตร์, เล่ม 10, ปีที่ 15, น.21, 23(
ตุลำคม 2548).
ตัวอย่าง
Robert Brogdon, “Religious Freedom and School Holidays,” Phi delta Kappan 58,
p.700 (May 1977).
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1.3.2 บทความจากหนังสือรวบรวมบทความ
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน, “ชื่อบทควำม,” ในชื่อเรื่อง, รวบรวมโดยผู้รวบรวม, ชื่อชุด(ถ้ำมี), ครั้งที่พิมพ์ (กรณีที่
พิมพ์มำกกว่ำ 1 ครั้ง), จำนวนเล่ม (กรณีมีหลำยเล่มจบ) (สถำนที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีพิมพ์), เล่ม
ที่ (กรณีมีหลำยเล่มจบ), หน้ำหรือจำนวนหน้ำที่อ้ำงถึง.
ตัวอย่าง
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ข้อสังเกตบำงประกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิของจำเลยตำมกฎหมำย
รัฐธรรมนูญและกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของไทย,” ใน หนังสือรวมบทควำมทำงวิชำกำรเพื่อเป็น
อนุสรณ์แด่ ศำสตรำจำรย์ ไพโรจน์ ชัยนำม, จัดพิมพ์โดยคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
(กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2538), น. 454 – 455.
ตัวอย่าง
Bruce F. Johnson and Peter Kilby, Interrelations Between Agricultural and Industrial
Growth, ed. Nural Islam (New York: Wiley, 1974), p.45.
1.3.3 บทความในวารสารทั่วไป
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน, “ชื่อบทควำม,” เล่มที่ของวำรสำร ชื่อวำรสำร หน้ำแรกของบทควำม, หน้ำใน
บทควำมโดยเฉพำะที่ต้องกำรอ้ำง (ถ้ำมี) (เดือน ปีพิมพ์).
ตัวอย่าง
เข็มชัย ชุติวงศ์, “รำยงำนกำรไปศึกษำดูงำนฝึกอบรมประชุมและสัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ เรื่อง
อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสังคมและมำตรกำรป้องกันที่ได้ผล,” เล่มที่ 49 อัยกำรนิเทศ,
น.391 – 392 (2530).
ตัวอย่าง
Douglas Lewis, “Some Problems of Perception,” 37 Philosophy of Science 102, 105
(March 1970).
1.3.4 บทความในหนังสือพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน, “ชื่อบทควำม,” ชื่อหนังสือพิมพ์ (วัน เดือน ปี) : หน้ำ.
ตัวอย่าง
ประเสริฐ โลหะวณิชย์, รำยงำน, “ลิเบียขู่เลิกส่งออกน้ำมันโต้มำตรกำรแซงชั่นตะวันตก,” มติชน (5
เมษำยน 2535) : หน้ำ 4.
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ตัวอย่าง
Caroline Baron, “Southern Africa : Trade Feeds on Growth,” Business Week (14
February 1977) : pp.66 – 67.
1.3.5 บทความในสารานุกรม
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน, “ชื่อบทควำม,” ชื่อสำรำนุกรม หน้ำแรกของบทควำม, เล่มที่ของสำรำนุกรม, หน้ำใน
บทควำมโดยเฉพำะที่ต้องกำรอ้ำง (ถ้ำมี) (ปีพิมพ์).
ตัวอย่าง
วิกรม เมำลำนนท์, “ทอดตลำด,” สำรำนุกรมไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน เล่มที่ 13, น.8453 – 8460
(2516 – 17).
ตัวอย่าง
Richard Smith, “Color and Light,” Encyclopedia Britannica, 1978 ed. 250 (1998).
1.3.6 บทวิจารณ์หนังสือ
รูปแบบ
ชื่อ สกุลของผู้เขียนบทวิจำรณ์, วิจำรณ์เรื่อง “ชื่อหนังสือที่วิจำรณ์,” โดยผู้แต่งหนังสือที่วิจำรณ์, เล่มที่
ของวำรสำร ชื่อวำรสำร หน้ำแรกของบทวิจำรณ์, หน้ำในบทวิจำรณ์โดยเฉพำะที่ต้องกำรอ้ำง (ถ้ำมี) (เดือน ปี
พิมพ์).
ตัวอย่าง
ชำนำญ นำคประสบ, วิจำรณ์เรื่อง “ลำยสือสยำม,” โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 5 สังคมศำสตร์ปริทัศน์,
น.139 – 141 (มิถุนำยน – สิงหำคม 2510).
ตัวอย่าง
Alan James, Review of “The United Nations in a Changing World,” by Leland
M.Goodrich, 51 International Affairs, pp.554, 555 (October 1975).
1.4 รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงการสัมภาษณ์
รูปแบบ
สัมภำษณ์ ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์, ตำแหน่ง (ถ้ำมี), สถำนที่, วัน เดือน ปี.
ตัวอย่าง
สัมภำษณ์ ศุภชัย พิศิษฐวำนิช, อธิบดีกรมศุลกำกร, สัมภำษณ์, ทำเนียบรัฐบำล, 5 มิถุนำยน 2538.
ตัวอย่าง
Interview with Richard Katz, Director, N.B.C. Television, New York, 13 August 1971.
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1.5 รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงเอกสารประกอบการประชุมหรือการสัมมนา
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน, “ชื่อบทควำม,” ในชื่อเรื่อง, จัดโดยผู้รวบรวม สถำนที่, ปี : หน้ำหรือจำนวนหน้ำที่
อ้ำงถึง.
ตัวอย่าง
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ข้อสังเกตบำงประกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิของจำเลยตำมกฎหมำย
รัฐธรรมนูญและกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของไทย,” ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติของนักนิติศำสตร์
ครั้งที่ 1, จัดโดยคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กรุงเทพมหำนคร, 2538 : น.454 – 455.
1.6 รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน, “ชื่อบทควำม,” สืบค้นเมื่อวัน เดือน ปี, จำก URL
ตัวอย่าง
สุรนันท์ น้อยมณี, “ปัญหำ ค.ศ.200 คืออะไร,” สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2542, จำก
http://www.digital.eng.com
1.7 รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงคาพิพากษาฎีกาหรือคาวินิจฉัย กำรอ้ำงคำพิพำกษำฎีกำให้ใส่
เลขที่ พร้อมทั้งตัวย่อของผู้ที่จัดทำ
ตัวอย่าง
คำพิพำกษำฎีกำที่ 561/2539 (เนติ.), น.1296 หมำยถึง คำพิพำกษำฎีกำที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตย
สภำ หน้ำ 1296
คำพิพำกษำฎีกำที่ 4323/2538 (ส่งเสริม.), น.12 หมำยถึง คำพิพำกษำฎีกำที่จัดพิมพ์โดยสำนักงำน
ส่งเสริมงำนตุลำกำร หน้ำ 12
คำพิพำกษำฎีกำที่ 2860/2516 (มธ.), น.1308 หมำยถึง คำพิพำกษำฎีกำที่จัดพิมพ์โดย
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หน้ำ 1308
หำกอ้ำงจำกระบบสืบค้นคำพิพำกษำฎีกำก็ให้อ้ำงเว็บไซต์ศำลฎีกำไว้ด้วย
ถ้ำเป็นคำพิพำกษำที่ไม่ได้ตีพิมพ์ให้แสดงว่ำมำจำกตำรำเล่มใด หำกเอำมำจำกสำเนำคำพิพำกษำ
โดยตรงก็ให้ย่อไว้ในภำคผนวกของวิทยำนิพนธ์เพื่อใช้อ้ำงอิงต่อไป
1.8 การอ้างเชิงอรรถที่เคยอ้างมาแล้วในบทนั้น ๆ
1. Ibid = เพิ่งอ้าง
ใช้ในกรณีไม่มีเชิงอรรถอื่นมำคั่น
2. supra note = อ้างแล้ว เชิงอรรถที่... ใช้ในกรณีกำรอ้ำงอิงที่มีมำก่อนและมีเชิงอรรถมำคั่น
3. infra note = อ้ำงไว้ เชิงอรรถที่...
ใช้ในกรณีกำรอ้ำงอิงที่จะมีในภำยหลัง
* หมำยเหตุ ให้ใช้ตัวเอนหรือขีดเส้นใต้
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ตัวอย่าง
14G.P.Fletcher,

“Rethinking Criminal Law,” (Boston : Little, Brown and Co., 1978),

p.590.
15Ibid.,

p.363, see also G.Williams, infra note 18, p.360, และดู เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,
อ้างไว้ เชิงอรรถที่ 20, น. 450.
16G.P.Fletcher, ibid, p.590.
17Ibid., p.600.
18G.Williams, “Textbook of Criminal Law,” (London, Stevens & Sons, 1983), p.378.
19G.P.Fletcher, supra note 14, p.600.
20เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คำอธิบำยกฎหมำยอำญำ ภำค 1, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหำนคร :
สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2538), น.45.
21เพิ่งอ้าง, น.62 และดู บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, อ้างไว้ เชิงอรรถที่ 24, น.18.
22เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เพิ่งอ้าง, น.100.
23เพิ่งอ้าง, น.102.
24บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมำยมหำชน, (กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536), น.18.
25เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20, น.115, see also G.Williams, supra note 18,
p.400.
ส่วนที่ 2 รูปแบบและตัวอย่างของบรรณานุกรม
2.1 หนังสือประเภทต่าง ๆ
2.1.1 หนังสือ
รูปแบบ
ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ชื่อชุดและลำดับที่ (ถ้ำมี). ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มำกกว่ำ 1 ครั้ง). จำนวนเล่ม
(กรณีมีหลำยเล่มจบ). สถำนที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่าง
จิตติ ติงศภัทิย์. คำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2526.
Herbert S. Gershman. The Surrealist Revolution in France. Ann Arbor : University of
Michingan Press, 1969.
Bernard C. Raffer. Richard Friedman. and Robert Baron. New York in Crisis. New York :
Harper and Row, 1971.
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2.1.2 หนังสือแปล
รูปแบบ
ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. แปลโดย ผู้แปล. ชื่อชุดและลำดับที่ (ถ้ำมี). ครั้งที่พิมพ์ (ในกรณีพิมพ์มำกกว่ำ 1 ครั้ง).
จำนวนเล่ม (กรณีหลำยเล่มจบ). สถำนที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีพิมพ์.
ตัวอย่าง
แอลแลน เนวินส์ และ เฮนรี่สติล คอมแมเจอร์. ประวัติศำสตร์สังเขปสหรัฐอเมริกำ. แปลโดย ไพฑูรย์
พงศะบุตร และ วิลำสวงศ์ นพรัตน์. พิมพ์ครั้งที่ 3. 3 เล่ม. กรุงเทพมหำนคร : แพร่พิทยำ, 2519.
Marc Ferro. The Russian Revolution of February 1917. trans. J.L. Richards. Englewood
Cliffs. N.J. : Prentice-Hall, 1972.
2.2 วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนวิทยำนิพนธ์. “ชื่อวิทยำนิพนธ์”. ระดับของวิทยำนิพนธ์ ชื่อแผนกวิชำหรือคณะ
มหำวิทยำลัย, ปีพิมพ์.
ตัวอย่าง
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. “ควำมรับผิดทำงอำญำของนิติบุคคล : กำรศึกษำทำงกฎหมำยเปรียบเทียบ
โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับประเทศไทย.” วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2527.
ตัวอย่าง
R.C.Samson. “The Influence of Economic Deprivation on Academic Achievement.”
Ph.D.dissertation. New York University, 1973.
2.3 บทความ
2.3.1 บทความในวารสารทางกฎหมาย
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน. “ชื่อบทควำม.” ชื่อวำรสำร หน้ำแรกของบทควำม. เล่มที่. ปีที่ (ถ้ำมี)ของวำรสำร. (ปี
ที่พิมพ์) : หน้ำในบทควำมโดยเฉพำะที่ต้องกำรอ้ำง.
ตัวอย่าง
หยุด แสงอุทัย. “กำรได้ทรัพย์สินในสังหำริมทรัพย์.” วำรสำรนิติศำสตร์. เล่ม 10. ปีที่ 15. 23
(ตุลำคม 2548) : 21.
ตัวอย่าง
Robert Brogdon. “Religious Freedom and School Holidays.” Phi delta Kappan 58.
(May 1977) : 700.
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2.3.2 บทความจากหนังสือรวบรวมบทความ
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน. “ชื่อบทควำม.” ในชื่อเรื่อง. รวบรวมโดยผู้รวบรวม. ชื่อชุด(ถ้ำมี). ครั้งที่พิมพ์ (กรณีที่
พิมพ์มำกกว่ำ 1 ครั้ง). จำนวนเล่ม (กรณีมีหลำยเล่มจบ). เล่มที่ (กรณีมีหลำยเล่มจบ). หน้ำหรือจำนวนหน้ำที่
อ้ำงถึง. สถำนที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีพิมพ์.
ตัวอย่าง
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. “ข้อสังเกตบำงประกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิของจำเลยตำมกฎหมำย
รัฐธรรมนูญและกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของไทย.” ใน หนังสือรวมบทควำมทำงวิชำกำรเพื่อเป็น
อนุสรณ์แด่ ศำสตรำจำรย์ ไพโรจน์ ชัยนำม. จัดพิมพ์โดยคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. หน้ำ 454
– 455. กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2538.
ตัวอย่าง
Bruce F. Johnson and Peter Kilby. Interrelations Between Agricultural and Industrial
Growth. ed. Nural Islam. p.45. New York: Wiley, 1974.
2.3.3 บทความในวารสารทั่วไป
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน. “ชื่อบทควำม.” เล่มที่ของวำรสำร. ชื่อวำรสำร หน้ำแรกของบทควำม. (เดือน ปี
พิมพ์) : หน้ำในบทควำมโดยเฉพำะที่ต้องกำรอ้ำง (ถ้ำมี).
ตัวอย่าง
เข็มชัย ชุติวงศ์. “รำยงำนกำรไปศึกษำดูงำนฝึกอบรมประชุมและสัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ เรื่อง
อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสังคมและมำตรกำรป้องกันที่ได้ผล.” เล่มที่ 49. อัยกำรนิเทศ.
(2530) : 391 – 392.
ตัวอย่าง
Douglas Lewis. “Some Problems of Perception.” 37 Philosophy of Science 102.
(March 1970) : 105.
2.3.4 บทความในหนังสือพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน. “ชื่อบทควำม.” ชื่อหนังสือพิมพ์. (วัน เดือน ปี) : หน้ำ.
ตัวอย่าง
ประเสริฐ โลหะวณิชย์. รำยงำน. “ลิเบียขู่เลิกส่งออกน้ำมันโต้มำตรกำรแซงชั่นตะวันตก.” มติชน. (5
เมษำยน 2535) : 4.
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ตัวอย่าง
Caroline Baron. “Southern Africa : Trade Feeds on Growth.” Business Week. (14
February 1977) : 66 – 67.
2.3.5 บทความในสารานุกรม
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน. “ชื่อบทควำม.” ชื่อสำรำนุกรม หน้ำแรกของบทควำม. เล่มที่ของสำรำนุกรม. (ปี
พิมพ์) : หน้ำในบทควำมโดยเฉพำะที่ต้องกำรอ้ำง (ถ้ำมี).
ตัวอย่าง
วิกรม เมำลำนนท์. “ทอดตลำด.” สำรำนุกรมไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน. เล่มที่ 13. (2516 – 17) :
8453 – 8460.
ตัวอย่าง
Richard Smith. “Color and Light.” Encyclopedia Britannica. 1978 ed. (1998) : 250.
2.3.6 บทวิจารณ์หนังสือ
รูปแบบ
ชื่อ สกุลของผู้เขียนบทวิจำรณ์. วิจำรณ์เรื่อง “ชื่อหนังสือที่วิจำรณ์.” โดยผู้แต่งหนังสือที่วิจำรณ์. เล่มที่
ของวำรสำร. ชื่อวำรสำร หน้ำแรกของบทวิจำรณ์. (เดือน ปีพิมพ์) : หน้ำในบทวิจำรณ์โดยเฉพำะที่ต้องกำรอ้ำง
(ถ้ำมี).
ตัวอย่าง
ชำนำญ นำคประสบ. วิจำรณ์เรื่อง “ลำยสือสยำม.” โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์. 5 สังคมศำสตร์ปริทัศน์.
(มิถุนำยน – สิงหำคม 2510) : 139 – 141.
ตัวอย่าง
Alan James. Review of “The United Nations in a Changing World.” by Leland
M.Goodrich. 51 International Affairs. (October 1975) : 554- 555.
2.4 สัมภาษณ์
รูปแบบ
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์. ตำแหน่ง (ถ้ำมี). สถำนที่. วัน เดือน ปี.
ตัวอย่าง
ศุภชัย พิศิษฐวำนิช. อธิบดีกรมศุลกำกร. สัมภำษณ์. ทำเนียบรัฐบำล. 5 มิถุนำยน 2538.
ตัวอย่าง
Richard Katz. Director. N.B.C. Television. New York. 13 August 1971.
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2.5 เอกสารประการประชุมการสัมมนา
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน. “ชื่อบทควำม.” ในชื่อเรื่อง. จัดโดยผู้รวบรวม สถำนที่, ปี.
ตัวอย่าง
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. “ข้อสังเกตบำงประกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิของจำเลยตำมกฎหมำย
รัฐธรรมนูญและกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของไทย.” ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติของนักนิติศำสตร์
ครั้งที่ 1. จัดโดยคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กรุงเทพมหำนคร, 2538.
2.6 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ
ชื่อ สกุลผู้เขียน. “ชื่อบทควำม.” จำก URL, วัน เดือน ปี.
ตัวอย่าง
สุรนันท์ น้อยมณี. “ปัญหำ ค.ศ.200 คืออะไร.” http://www.digital.eng.com, 30 ตุลำคม 2542.

