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วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความ
ปริทศั น์ (วิชาการ) ในด้ านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้ านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ดังนั้น เพื่อให้ นักวิจัยและเจ้ าของ
ผลงานนิพนธ์ส ามารถเตรียมต้ น ฉบับ ได้ ถูก ต้ องและได้ มาตรฐานตามระเบียบของวารสารมหาวิทยาลั ยนเรศวร:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอชี้แจงดังนี้
1. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็ นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการในสาขาต่างๆ ในด้ านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้ านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีกาํ หนดออก
เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ เดือนมกราคม - เมษายน เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และเดือนกันยายน ธันวาคม
2. ผลงานที่ส่งมาจะต้ องไม่เคยเสนอ หรือกําลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน
3. วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. บทความงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่เป็ นฉบับภาษาอังกฤษจะได้ รับการพิจารณาเป็ นอันดับแรก
5. บทความงานวิ จั ย หรื อ บทความทางวิ ช าการที่เ ป็ นฉบับ ภาษาไทยต้ องดํา เนิ น การแปลเอกสารอ้ า งอิง
(References) เป็ นภาษาอังกฤษก่อนเสนอตีพมิ พ์
สําหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง วารสารฯ จะรับพิจารณาเฉพาะบทความที่มีหลักฐาน
ยืนยันว่า โครงการวิจัย ได้ ผ่านการรับรองเชิงจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง
แล้ วเท่านั้น นอกจากนี้ สําหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ เจ้ าของผลงานนิพนธ์ต้องแสดงให้ เห็นว่า ผู้เข้ าร่วมการ
ทดลองได้ รับทราบข้ อมูลและตัดสินใจเข้ าร่วมโดยความสมัครใจ ทั้งนี้ การอนุ มตั ิให้ลงตีพิมพ์ได้หรือไม่น้ นั ผลการ
พิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ข้อแนะนําสําหรับการส่งต้นฉบับครั้งแรก ประกอบด้ วย
ขั้นตอนที่ 1 บั น ทึ ก ข้ อมู ล ส่ ว นตั ว ของท่ า นในระบบการรั บ สมั ค รบทความออนไลน์ โดยเข้ าไป
ที่ http://www.journal.nu.ac.th และ Upload บทความต้ นฉบับ ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้ Username และ Password
ในการติดตามผลงานของท่าน และสามารถใช้ ในการจัดส่งบทความครั้งต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 กรุณาติดตามการตอบรับบทความทางอีเมล์ ซึ่งท่านจะได้ รับเอกสารดัง นี้ 1. บันทึกข้ อความ
2. หนังสือนําส่งต้ นฉบับบทความ ซึ่งผู้นิพนธ์ทุกท่านต้ องลงนามยืนยัน
ขั้นตอนที่ 3 จัดส่งบันทึกข้ อความ และหนังสือนําส่งพร้ อมต้ นฉบับบทความ จํานวน 1 ชุด ทางไปรษณีย์ หรือ
E-mail: naresuanjournal@gmail.com กรณีประสงค์สมัครสมาชิกวารสารฯ ให้ นาํ ส่งพร้ อมค่าสมัครตามอัตราค่าสมัครใน
เว็บไซต์ของวารสาร ทั้งนี้ สําหรับท่านที่ยงั ไม่เคยสมัครเป็ นสมาชิก หรือหมดอายุการเป็ นสมาชิก ทางวารสารได้ยกเว้น
ค่าสมัครสมาชิก ท่านสามารถส่งบทความลงตีพมิ พ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
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ขั้นตอนการดําเนินงานภายหลังรับต้นฉบับ
ขั้นตอนที่ 1 ออกหนังสือยืนยันการได้ รับสิ่งตีพิมพ์หรือผลงานนิพนธ์ (ต้ นฉบับ) เพื่อเข้ าสู่กระบวนการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบรรณาธิการ
ขั้นตอนที่ 2 กองบรรณาธิการตรวจสอบผลงานนิพนธ์เบื้องต้ น หากพบว่าเนื้อหายังไม่สมบูรณ์ และไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้ ทางวารสารฯ จะจัดส่งต้ นฉบับคืนให้ ผ้ นู ิพนธ์พร้ อมออกหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ขั้นตอนที่ 3 จัดส่งผลงานนิพนธ์ให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิอย่ างน้ อย 2 ท่านต่ อ 1 ผลงาน ตรวจสอบผลงานนิพนธ์
ภายในระยะเวลา 14 วัน
กรณี ไม่ผ่าน วารสารฯ จะส่งคืนต้ นฉบับให้ ผ้ นู ิพนธ์พร้ อมออกหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กรณี ผ่าน วารสารฯ จะดําเนินการแจ้ งสิ่งที่ต้องแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้ ผ้ ูนิพนธ์ทราบ
และดําเนินการแก้ ไขภายในระยะเวลา 7 วัน (ผลงานของท่านจะถูกแก้ ไขจนกว่าจะมีความสมบูรณ์ได้ มาตรฐานและ
ได้ รับการยืนยันให้ ลงตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ)
ขั้นตอนที่ 4 ผลงานนิพนธ์ท่ีผ้ ูทรงคุณวุฒิยืนยันให้ ตีพิมพ์ วารสารฯ จะนําเข้ าสู่การพิจารณาโดยกองบรรณาธิการ
วารสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นขั้นตอนสุดท้ าย ผลงานนิพนธ์บางเรื่องอาจไม่ได้ รับการ
พิจารณาซึ่งผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรถือเป็ นที่ส้ นิ สุด
ขั้นตอนที่ 5 วารสารฯ ออกหนังสือแจ้ งกําหนดการลงตีพิมพ์ให้ ผ้ ูนิพนธ์ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร พร้ อมระบุ
ปี ที่(ฉบับที่) ลงตีพิมพ์
องค์ประกอบของบทความงานวิจยั (Research article)
ส่วนแรก ควรประกอบด้ วย ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้นิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่ผ้ ูนิพนธ์สงั กัดภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และอีเมล์ของ
ผู้นิพนธ์หลัก 1 ท่าน (กรณีบทความเป็ นภาษาอังกฤษไม่ตอ้ งมีภาษาไทยกํากับ)
บทคัดย่อ (Abstract) บทความงานวิจัยต้ องประกอบด้ วยบทคัดย่อที่ระบุถงึ ความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์
วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และบทสรุป ก่อนแล้ วตามด้ วยบทคัดย่ อภาษาอัง กฤษที่มีเนื้อหาตรงกันโดยในส่วน
บทคัดย่อนี้ เนื้อหารวมกันแล้ วไม่เกิน 600 คํา ต้ องระบุคาํ สําคัญ (Keywords) จํานวนไม่เกิน 5 คํา (บทความ
ภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ แต่กรณีบทความภาษาอังกฤษไม่ตอ้ งมีบทคัดย่อภาษาไทย)
เนื้ อหาของบทความ การเขียนเนื้อหาบทความวิจัย ควรมีข้อมูลตามลําดับดังนี้ 1) บทนํา 2) วัสดุอุปกรณ์และ
วิธกี ารศึกษา 3) ผลการศึกษา 4) อภิปรายผลการศึกษา 5) สรุปผลและข้ อเสนอแนะ (ถ้ ามี) 6) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ ามี)
และ 7) เอกสารอ้ างอิง กรณีเอกสารอ้ างอิงเป็ นภาษาไทยจะต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่กาํ หนดให้ ดูตัวอย่างได้ จาก
เว็บไซต์ http://www.journal.nu.ac.th ความสําคัญของที่มาและปั ญหาของงานวิจัย ภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องสมมุติฐาน
และวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ เขียนไว้ ในส่วนบทนํา เทคนิคและวิธกี ารทั่วไปให้ อธิบายไว้ ในส่วนวัสดุอปุ กรณ์และวิธกี ารศึกษา
ผลการทดลองต่าง ๆ ให้ อธิบายไว้ ในส่วนผลการศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลองกับงานของผู้อ่นื ให้ เขียนไว้ ใน
ส่วนวิจารณ์ผลการศึกษา และการสรุปผลการศึกษาที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ ให้ เขียนไว้ ในส่วนสรุปผลการศึกษา ผู้นิพนธ์
อาจมีหัวข้ อย่อยในส่วนวัสดุอปุ กรณ์และวิธกี าร และ/หรือ ในส่วนผลการศึกษาได้ แต่ไม่ควรมีจาํ นวนหัวข้ อย่อยมากเกินไป
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องค์ประกอบของบทความปริทศั น์ (Review article)
บทความปริทศั น์เป็ นการนําเสนอภาพรวมของเรื่องที่น่าสนใจ
ส่วนแรก ควรประกอบด้ วยชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้นิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่
อยู่ผ้ ูนิพนธ์ หรือสังกัดภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และอีเมล์
ของผู้นิพนธ์หลัก 1 ท่าน (กรณีบทความเป็ นภาษาอังกฤษไม่ตอ้ งมีภาษาไทยกํากับ)
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บทคัดย่อ (Abstract) เนื้อหารวมกันแล้ วไม่เกิน 600 คํา โดยเป็ นการย่อเรื่องให้ เข้ าใจว่าเรื่องที่นาํ เสนอมีความ
น่าสนใจและความเป็ นมาอย่างไร (บทความภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ แต่กรณีบทความภาษาอังกฤษ
ไม่ตอ้ งมีบทคัดย่อภาษาไทย)
เนื้ อหาของบทความ ควรประกอบด้ วย บทนํา (Introduction) เพื่อกล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องที่นาํ เสนอ
ก่อนเข้ าสู่เนื้อหาในแต่ละประเด็น และต้ องมีบทสรุป (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่นาํ เสนอ พร้ อมข้ อเสนอแนะ
จากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ าวเพื่อให้ ผ้ ูอ่านได้ พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป สําหรับรูปแบบของการเขียน
เหมือนกับบทความงานวิจัย
ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้ องกับบทความที่นาํ เสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่ใหม่
ที่สดุ เป็ นปัจจุบนั กาล เรื่องกําลังเป็ นที่น่าสนใจของสังคม จะได้ รับการพิจารณาเป็ นอันดับแรก บทความปริทศั น์ต้อง
นําเสนอพัฒนาการของเรื่องที่น่าสนใจ ข้ อมูลที่นาํ เสนอจะต้ องไม่จาํ เพาะเจาะจงเฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในสาขาของบทความ
เท่านั้นแต่ต้องนําเสนอข้ อมูลซึ่งผู้อ่านในสาขาอื่นหรือนิสติ นักศึกษาในระดับสูงสามารถเข้ าใจได้
การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
1. การจัดรูปแบบบทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word (Template ได้ที่ http://www.journal.nu.ac.th)
1.1 จัดหน้ ากระดาษ A4 โดยตั้งค่าหน้ ากระดาษดังนี้ ขอบบน 2.5 เซนติเมตร ขอบล่าง 2.5 เซนติเมตร
ขอบซ้ าย 3 เซนติเมตร และขอบขวา 2.5 เซนติเมตร
1.2 จัดบทความให้ อยู่ในลักษณะเว้ นบรรทัด (1.5 lines) และมีเลขบรรทัดกํากับตลอดบทความ รวมทั้งตารางและ
รูปภาพ
1.3 ใส่เลขหน้ ากํากับด้ านล่างขวาของกระดาษทุกหน้ า
1.4 จํานวนหน้ าผลงาน มีกาํ หนดไม่เกิน 12 หน้ า
2. ผลงานนิพนธ์ (ใช้ตวั อักษร Eucrosia UPC ตลอดทั้งบทความ)
ชื่อเรื่อง ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว้ นวรรค ไม่ใช้ ช่ อื สามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตพร้ อมกัน
ใช้ ตวั อักษรขนาด 18 พ้ อยท์ตวั หนา
ชื่อผูน้ ิพนธ์ อยู่ถดั ลงมาจากชื่อเรื่อง ให้ ใช้ ตวั อักษรขนาด 16 พ้ อยท์ตัวธรรมดา หากมีผ้ ูนิพนธ์หลายคนที่
สังกัดต่างหน่วยงานกันให้ ใช้ ตวั อักษรภาษาอังกฤษ ตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดท้ ายของนามสกุลแต่ละคน ตามด้ วย
เครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับติดต่อผู้นิพนธ์ (Corresponding author)
ที่อยู่ผูน้ ิพนธ์ อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้นิพนธ์ ให้ เขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษที่กาํ กับไว้ ในส่วน
ของชื่อผู้นิพนธ์ ใช้ ตวั อักษรขนาด 12 พ้ อยท์ตวั ธรรมดา
ผูน้ ิพนธ์สําหรับติดต่อ อยู่ถัดจากที่อยู่ผ้ ูนิพนธ์ ให้ ใส่อเี มล์ของผู้นิพนธ์หลักที่สามารถติดต่อได้ ในระหว่าง
ดําเนินการ ใช้ ตวั อักษรขนาด 12 พ้ อยท์ตวั ธรรมดา
บทคัดย่อ ให้ จัดหัวเรื่องบทคัดย่อไว้ กลางหน้ ากระดาษ โดยใช้ ตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด 12 พ้ อยท์
ตัวหนา เนื้อความในบทคัดย่อขนาด 12 พ้ อยท์ ตัวธรรมดา ท้ ายบทคัดย่อให้ ระบุ คําสําคัญ (Keywords) จัดชิดขอบ
ซ้ ายของกระดาษ ใช้ ตวั อักษรขนาด 12 พ้ อยท์ ตัวหนา และใช้ ตัวอักษรขนาด 12 พ้ อยท์ ตัวธรรมดา สําหรับคําสําคัญ
แต่ละคํา กรณีภาษาไทยให้ เว้ นวรรค 2 เคาะ กรณีภาษาอังกฤษให้ ค่นั ด้ วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
เนื้ อหาในบทความ หัวเรื่อง Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion and Conclusions,
Acknowledgements และ References ให้ ใช้ ตัวอักษรขนาด 14 พ้ อยท์ตัวหนา สําหรับเนื้อหาให้ ใช้ ตัวอักษรขนาด 14
พ้ อยท์ตวั ธรรมดา
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ตารางและรูปภาพ คําอธิบายตารางให้ ใช้ คาํ ว่า ตารางที่ หรือ Table สําหรับรูปภาพให้ ใช้ คาํ ว่า รูปที่ หรือ
Figure กํากับด้ วยตัวเลข 1, 2, 3,... ตามลําดับ โดยใช้ อกั ษรขนาด 12 พ้ อยท์ตัวหนา ส่วนชื่อตารางและชื่อรูป ให้ ใช้
อักษรขนาด 12 พ้ อยท์ตวั ธรรมดา ตารางต้ องไม่มเี ส้ นสดมภ์ ตัวอักษรหรือตัวเลขที่นาํ เสนอในรูปกราฟหรือตารางต้ อง
เป็ นตัวอักษรขนาด 12 พ้ อยท์ตวั ธรรมดา สําหรับคําอธิบายเชิงอรรถให้ ใช้ ตวั อักษรขนาด 10 พ้ อยท์
การนําเสนอตาราง
หัวข้ อตารางให้ เริ่มที่มุมซ้ ายด้ านบนของเส้ นตาราง ตามลําดับเลขที่ปรากฏในต้ นฉบับ ตารางที่นาํ เสนอจะต้ องแสดง
รายละเอียดที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด โดยไม่จาํ เป็ นต้ องกลับไปอ่านในเนื้อความหรือตารางอื่นประกอบ เมื่อผู้นิพนธ์ได้
นําเสนอข้ อมูลไว้ ในตารางหรือภาพแล้ ว ควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอข้ อมูลอีกครั้งในเนื้อความ ควรเขียนชื่อตารางในลักษณะ
ย่อใจความข้ อมูลที่นาํ เสนอโดยไม่กล่าวซํา้ ในหัวข้ อย่อยของตารางอีก หัวข้ อย่อยของตารางควรสั้นกะทัดรัด
ตารางที่นาํ เสนอมักเป็ นข้ อมูลตัวเลขที่แสดงการเปรียบเทียบหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูล ข้ อมูลที่นาํ เสนอ
ในตารางควรมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลในส่วนของเนื้อความ หลีกเลี่ยงการใช้ ข้อมูลที่ไม่จาํ เป็ น สามารถใช้ คาํ ย่อใน
ตารางได้ แต่ควรอธิบายคําย่ อที่ไม่ใช่ คาํ มาตรฐานในเชิงอรรถ (footnote) ให้ เขียนเชิงอรรถโดยระบุตัวอักษร
ภาษาอังกฤษไว้ ด้านบนและเรียงลงมาตามลําดับ ตารางที่สร้ างขึ้นมาไม่ต้องมีเส้ นสดมภ์ มีแต่เส้ นแนวนอน ตารางที่
นําเสนอจะต้ องเป็ นตารางที่พอเหมาะกับกระดาษขนาด A4 ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบสมมติฐานที่มี ความสัมพั นธ์ระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติก รรมการซื้ อสินค้ าสุขภาพและความงาม
ทางออนไลน์สาํ หรับตลาดกลางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
Chi-Square Test
ปัจจัยส่วนบุคคล
พฤติกรรมการซื้อ
Sig (2-sided)
เพศ
การหาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ
.013
อายุ
ความถี่ในการซื้อ
.000
รายได้
การหาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ
.006
Table 2 Frequency of detected retromolar canals (n) according to gender or side (n total=99)
Study parameter
subgroups
n/n total
Male
28/39
Gender
Female
36/60
Right
33/51
Side
Left
31/48

Percentage (%)
71.79
60
64.70
64.58

การนําเสนอรูปภาพ (ภาพถ่าย กราฟ ชาร์ตหรือไดอะแกรม)
ผู้นิพนธ์ต้องนําเสนอรูปภาพที่มีความคมชัดพร้ อมระบุหมายเลขกํากับรูปภาพ ต้ องมีรายละเอียดของข้ อมูล
ครบถ้ วนและเข้ าใจได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้ อง กลับไปอ่านที่เนื้อความอีก ระบุลาํ ดับของรูปภาพทุกรูปให้ สอดคล้ องกับ
เนื้อหาที่อยู่ในต้ นฉบับ และมีขนาดที่เท่ากัน ชื่อของรูปภาพให้ เริ่มที่มุมซ้ ายล่าง
ในกรณีนาํ เสนอรูปภาพที่มเี ส้ นกราฟ ผู้นิพนธ์ต้องนําเสนอเส้ นกราฟแต่ละเส้ นที่สามารถแยกความแตกต่างกัน
ได้ และมีคุณภาพดี ใช้ สญ
ั ลักษณ์มาตรฐาน (เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม) หรือสัญลักษณ์อ่นื เป็ นตัวแทนนําเสนอ
ได้ หากมีสัญลักษณ์กาํ กับเส้ นกราฟ เช่ น ดอกจันทร์เพื่อแสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติจะต้ องอธิบายสัญลักษณ์
ดังกล่ าวอย่ างชัดเจนบริเวณเชิงอรรถใต้ กราฟ และใช้ ตัวอักษร Eucrosia UPC (ทั้งบทความภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย) กํากับแกน x แกน y และแกน z (หากมี) รวมทั้งอธิบายค่าต่างๆ ในกราฟทั้งหมด
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รูปที่ 1 …………………………………………………......

หากนําเสนอเป็ นแท่งกราฟ ควรใช้ แท่งกราฟขาวดํา อาจมีลวดลายระบุแสดงความแตกต่างของแต่ละแท่งกราฟ
อย่างชัดเจนดังรูปที่ 2 หลีกเลี่ยงการใช้ แท่งกราฟที่มีลักษณะแรงเงา (shading) หากมีสญ
ั ลักษณ์กาํ กับแท่งกราฟ เช่น
ดอกจันเพื่อแสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ จะต้ องอธิบายสัญลักษณ์ดังกล่ าวอย่างชัดเจนบริเวณเชิงอรรถใต้ กราฟ
และใช้ ตวั อักษร Eucrosia UPC (ทั้งบทความภาษาอังกฤษและภาษาไทย) กํากับแกน x แกน y และ แกน z (หากมี)
รวมทั้งอธิบายค่าต่างๆ ในกราฟทั้งหมด

Figure 2 …………………………………………………..

ภาพถ่ายจากฟิ ล์มเนกาติฟ (negative)
ในกรณีท่ผี ลการศึกษามีภาพถ่ายจากฟิ ล์มเนกาติฟ ผู้นิพนธ์ต้องส่งภาพจริงมาพร้ อมต้ นฉบับระบุรายละเอียด
ของข้ อมูลด้ านหลังภาพเพื่อป้ องกันความสับสน หากมีหลายภาพ ควรใช้ ภาพที่มีขนาดเท่ากันทั้งนี้วารสารฯ จะ
พิจารณาเฉพาะภาพที่มคี วามคมชัดดีมากเท่านั้น
ในกรณีท่เี ป็ นภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์ ต้ องใส่แท่งสเกลบนภาพเพื่อระบุขนาดกําลังขยายของภาพถ่าย
ภาพจํ าลองจากระบบดิจิตอล
วารสารฯ อนุโลมให้ ใช้ ภาพจําลองซึ่งถ่ายจากกล้ องระบบดิจิตอลหรือเครื่องสแกนภาพสําหรับนําเสนอผลการศึกษา
ได้ แต่จะต้ องเป็ นภาพที่มี ความคมชัดของรายละเอียดดีมากเท่านั้น โดยควรมีความละเอียดของภาพอย่างน้ อยที่สดุ
360 ppi (หากเป็ นภาพที่เป็ นลายเส้ นจะต้ องมีความ ละเอียดอย่างน้ อยที่สดุ 600 ppi) จัดเก็บภาพไว้ ในแฟ้ มเอกสาร
(file) สกุล jpg หรือ tif ที่มขี นาดไม่เกิน 1 เมกะไบท์ต่อภาพ ผู้นิพนธ์ควร จัดเก็บแฟ้ มเอกสารของภาพแยกจากแฟ้ ม
เอกสารเนื้อเรื่อง
เนื่องจากความหลากหลายของโปรแกรม เครื่องสแกนภาพ หรือจอภาพคอมพิวเตอร์ ผู้นิพนธ์จะต้ อง
รับผิดชอบในการจัดเตรียมภาพถ่ายที่สามารถนํามาเปิ ดใช้ งานได้ หากไม่สามารถเปิ ดภาพจําลองที่เตรียมมาได้ อาจส่งผลให้
การดําเนินการเกิดความล่าช้ า หรือไม่ได้ รับการพิจารณา
วารสารฯ ไม่อนุญาตให้ ใช้ ภาพจําลองที่สร้ างมาจากโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิ ศ (Microsoft Office) เช่น
พาวเวอร์พอยท์ (Power Point) เอกเซล (Excel) หรืออื่นๆ
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การอ้างอิงเอกสาร
เอกสารที่นาํ มาอ้ างอิงควรได้ มาจากแหล่งที่มกี ารตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็ นวารสาร หนังสือ หรืออินเตอร์เน็ตก็ได้
ทั้งนี้ผ้ ูนิพนธ์เป็ นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้ องของเอกสารอ้ างอิงทั้งหมด
การอ้างอิงในเนื้ อความ
กรณีผ้ แู ต่งหนึ่งราย
เอกสารอ้ างอิงภาษาไทย
ตัวอย่าง
สรุปความ ชื่อชื่อสกุล,ปี ที่พิมพ์
(สุขใจ อิ่มเอม, 2548) หรือ สุขใจ อิ่มเอม (2548)
คัดลอก ชื่อชื่อสกุล,ปี ที่พิมพ์, น.เลขหน้ า (สุขใจ อิ่มเอม, 2548, น. 1) หรือ สุขใจ อิ่มเอม,
(2548, น. 1)
เอกสารอ้ างอิงภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง
สรุปความ ชื่อสกุล,ปี ที่พิมพ์
(Smith, 2005) or Smith (2005)
คัดลอก ชื่อสกุล,ปี ที่พิมพ์,น.เลขหน้ า
(Smith, 2005, p. 1) or Smith (2005, p. 1)
กรณีผ้ ูแต่งสองราย
เอกสารอ้ างอิงภาษาไทย
ตัวอย่าง
สรุปความ ชื่อชื่อสกุลคนแรกและชื่อชื่อสกุล
(สุขใจ อิ่มเอม และพอดี พอใช้ , 2548) หรือ
คนที่สอง,ปี ที่พิมพ์
สุขใจ อิ่มเอม และพอดี พอใช้ (2548)
คัดลอก ชื่อชื่อสกุลคนแรกและชื่อชื่อสกุล
(สุขใจ อิ่มเอม และพอดี พอใช้ , 2548, น. 5-8)
คนที่สองปี ที่พิมพ์, น.เลขหน้ า
หรือ สุขใจ อิ่มเอม และพอดี พอใช้ (2548, น. 5-8)
เอกสารอ้ างอิงภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง
สรุปความ ชื่อชื่อสกุลคนแรก& ชื่อชื่อสกุลคน (Smith and Xu, 2005) or Smith and Xu (2005)
ที่สอง,ปี ที่พิมพ์
คัดลอก ชื่อชื่อสกุลคนแรก& ชื่อชื่อสกุลคน (Smith & Xu, 2005, pp. 5-8) or Smith & Xu
ที่สองปี ที่พิมพ์, หน้ า.เลขหน้ า
(2005, pp. 5-8)
กรณีผ้ ูแต่ง 3-8 หรือมากกว่า
เอกสารอ้ างอิงภาษาไทย
ตัวอย่าง
สรุปความ ชื่อชื่อสกุลคนแรก และคนอื่นๆ,ปี ที่ (สุขใจ อิ่มเอม และคนอื่นๆ, 2548) หรือ
พิมพ์
สุขใจ อิ่มเอม และคนอื่นๆ (2548)
คัดลอก ชื่อชื่อสกุลคนแรก และคนอื่นๆ,ปี ที่ (สุขใจ อิ่มเอม และคนอื่นๆ, 2548, น. 5-8) หรือ
พิมพ์, น.เลขหน้ า
สุขใจ อิ่มเอม และคนอื่นๆ (2548, น. 10)
เอกสารอ้ างอิงภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง
สรุปความ ชื่อชื่อสกุลคนแรกet al.,ปี ที่พิมพ์
(Smith et al., 2005) or Smith et al. (2005)
คัดลอก ชื่อชื่อสกุลคนแรกet al.ปี ที่พิมพ์,
(Smith et al., 2005, p. 10) or
หน้ า.เลขหน้ า
Smith et al. (2005, p. 10)
การอ้างอิงท้ายบทความ
ให้ ผ้ ูนิพนธ์เขียนเอกสารอ้ างอิงตามรูปแบบของ The American Psychological Association (APA style)
6th Edition สามารถดาวน์โหลดได้ ท่ี http://www.journal.nu.ac.th

