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วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนวารสารที่เผยแพรผลงานวิจัย และบทความปริทัศน
(วิชาการ) ในดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดังนั้น เพื่อใหนักวิจัยและเจาของผลงานนิพนธ
สามารถเตรียมตนฉบับไดถูกตองและไดมาตรฐานตามระเบียบของวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึงขอชี้แจงดังนี้
1. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถือเปนสื่อกลางการเผยแพรบทความงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการในสาขาตางๆ ในดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มีกําหนดออกเผยแพร ปละ
3 ฉบับ คือ เดือนมกราคม - เมษายน เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และเดือนกันยายน - ธันวาคม
2. ผลงานที่สงมาจะตองไมเคยเสนอ หรือกําลังเสนอตีพิมพในวารสาร วิชาการใดมากอน
3. วารสารฯ รับตีพิมพตนฉบับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย บทความงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เปน
ฉบับภาษาอังกฤษจะไดรับการพิจารณาเปนอันดับแรก
สําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยหรือสัตวทดลอง วารสารฯ จะรับพิจารณาเฉพาะบทความที่มีหลักฐานยืนยันวา
โครงการวิจัย ไดผานการรับรองเชิงจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยหรือสัตวทดลองแลวเทานั้น
นอกจากนี้ สําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย เจาของผลงานนิพนธตองแสดงใหเห็นวา ผูเขารวมการทดลองไดรับทราบ
ขอมูลและตัดสินใจเขารวมโดยความสมัครใจ ทั้งนี้ การอนุมัติใหลงตีพิมพไดหรือไมนั้น ผลการพิจารณาจากกอง
บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถือเปนที่สิ้นสุด

ขอแนะนําสําหรับการสงตนฉบับครั้งแรก

ประกอบดวย
1. บันทึกขอความ/หนังสือขอสงตนฉบับลงตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ใบสมัครสมาชิกวารสารฯ พรอมคาสมัคร (สําหรับทานที่ยังไมไดเปนสมาชิกหรือหมดอายุในการเปนสมาชิกแลว)
ทางวารสารไดยกเวนการสมัครสมาชิก โดยไมไดเปนสมัครสมาชิกก็สามารถลงตีพิมพในวารสารได แตถาทานใด
ประสงคจะสมัครก็ยังสามารถทําได
3. แบบเสนอผลงานเพื่อลงตีพิมพในวารสารฯ ซึ่งผูนิพนธทุกทานตองลงนามยืนยัน
4. ผลงานนิพนธตนฉบับ 1 ชุด พรอมแผนซีดีที่บรรจุขอมูลตนฉบับ 1 แผน
จัดสงมายัง

บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0-5596-8835 โทรสาร 0-5596-8844
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ขั้นตอนการดําเนินงานภายหลังรับตนฉบับ

1. บันทึกขอความยืนยันการไดรับสิ่งตีพิมพหรือผลงานนิพนธ (ตนฉบับ) เพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ
จากบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตรวจสอบผลงานนิพนธเบื้องตน
และผูทรงคุณวุฒิ (Reader) ตรวจสอบผลงานนิพนธแลวพบวาเนื้อหายังไมสมบูรณ ไมผานการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ
ทางวารสารฯ จะสงคืนตนฉบับใหผูนิพนธทราบเปนลายลักษณอักษร สวนผลงานที่สามารถปรับปรุงแกไขได ทางวารสารฯ
จะแจงสิ่งที่ตองปรับ แกไขใหผูนิพนธทราบเพื่อทําการแกไขตอไป การแกไขนี้อาจทําถึง 2 ครั้ง จนกวาผลงานนิพนธจะมี
ความสมบูรณไดมาตรฐานและผูทรงคุณวุฒิยืนยันใหลงตีพิมพได
3. ผลงานนิพนธที่ผานผูทรงคุณวุฒิ (Reader) ที่ยืนยันใหตีพิมพไดแลว จะเขาสูการพิจารณาโดยกองบรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนขั้นสุดทาย ผลงานนิพนธบางเรื่องอาจไมไดรับการพิจารณาใน
ขั้นตอนสุดทาย ซึ่งผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรถือเปนที่สิ้นสุด
4. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แจงกําหนดการลงตีพิมพใหผูนิพนธทราบเปนลายลักษณอักษร
พรอมระบุฉบับที่ลงตีพิมพ

องคประกอบของบทความงานวิจัย (Research article)

ชื่อเรื่อง ควรมีขอมูลตามลําดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด)
และอีเมลของผูนิพนธสําหรับติดตอ
บทคัดยอ (Abstract) บทความงานวิจัยตองประกอบดวยบทคัดยอที่ระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค
วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และบทสรุป พิมพโดยตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด 12 พอยท กอนแลวตามดวยบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาตรงกันโดยในสวนบทคัดยอนี้ เนื้อหารวมกันแลวไมเกิน 600 คํา ระบุคําสําคัญของเรื่อง
(Keywords) จํานวนไมเกิน 5 คํา
เนื้อหาของบทความ ลําดับของการเขียนเนื้อหาบทความวิจัยเริ่มตนจากบทนํา วัสดุอุปกรณและวิธีการ ผลการศึกษา
อภิปราย ผลการศึกษา สรุปผลและขอเสนอแนะ (ถามี) และกิตติกรรมประกาศ (ถามี) ความสําคัญของที่มาและปญหาของ
งานวิจัย ภูมิหลังของ งานวิจัยที่เกี่ยวของสมมุติฐานและวัตถุประสงคของการวิจัยใหเขียนไวในสวนบทนํา เทคนิค
และวิธีการทั่วไปใหอธิบายไวในสวนวัสดุอุปกรณ และวิธีการศึกษา ผลการทดลองตางๆ ใหอธิบายไวในสวนผลการศึกษา
การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการทดลองกับงานของผูอื่นใหเขียนไว ในสวนวิจารณผลการศึกษา และการสรุปผลการศึกษา
ที่สามารถตอบวัตถุประสงคไดใหเขียนไวในสวนสรุปผลการศึกษา พิมพโดยตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด 14 พอยท
ผูนิพนธอาจมีหัวขอยอยในสวนวัสดุอุปกรณและวิธีการ และ/หรือ ในสวนผลการศึกษาได แตไมควรมีจํานวนหัวขอยอยมากเกินไป

องคประกอบของบทความปริทัศน (Review article)

บทความปริทัศนเปนการนําเสนอภาพรวมของเรื่องที่นาสนใจ หนาแรกของบทความปริทัศนประกอบดวยชื่อเรื่อง
ชื่อผูนิพนธ ที่อยูผูนิพนธ ผูนิพนธสําหรับติดตอ (Corresponding author) และบทคัดยอ (Abstract) พิมพโดยตัวอักษร
Eucrosia UPC ขนาด 12 พอยท กอนแลวตาม ดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาตรงกัน โดยในสวนบทสรุปนี้ เนื้อหา
รวมกันแลวไมเกิน 600 คํา โดยเปนการยอเรื่องใหเขาใจวาเรื่องที่นําเสนอมีความนาสนใจและความเปนมาอยางไร ในสวนของเนื้อหา
ของบทความต อ งมี บ ทนํ า (Introduction) เพื่ อ กล า วถึ ง ความน า สนใจของเรื่ อ งที่ นํ า เสนอก อ นเข า สู เ นื้ อ หาใน
แตละประเด็น และตองมีบทสรุป (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่นําเสนอ พรอมขอเสนอแนะจากผูนิพนธเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวเพื่อใหผูอานไดพิจารณาประเด็นที่นาสนใจตอไป สําหรับรูปแบบของการเขียนเหมือนกับบทความงานวิจัย
ผูนิพนธควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวของกับบทความที่นําเสนออยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาที่ใหมที่สุด
เปนปจจุบันกาล เรื่องกําลังเปนที่นาสนใจของสังคม จะไดรับการพิจารณาเปนอันดับแรก บทความปริทัศนตองนําเสนอ
พัฒนาการของเรื่องที่นาสนใจ ขอมูลที่นําเสนอจะตองไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะผูอานที่อยูในสาขาของบทความเทานั้น
แตตองนําเสนอขอมูลซึ่งผูอานในสาขาอื่นหรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูงสามารถเขาใจได
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การจัดเตรียมตนฉบับบทความ

1. การจัดรูปแบบบทความดวยโปรแกรม Microsoft Word
1.1 จัดหนากระดาษใหไดขนาด A4 โดยตั้งคาหนากระดาษขอบบน 2.5 เซนติเมตร ขอบลาง 2.5 เซนติเมตร
ขอบซาย 3 เซนติเมตร และขอบขวา 2.5 เซนติเมตร
1.2 จัดบทความใหอยูในลักษณะเวนบรรทัด (1.5 lines) และมีเลขบรรทัดกํากับตลอดบทความ รวมทั้งตาราง
และรูปภาพ
1.3 ใสเลขหนากํากับทุกหนาตรงดานลางขวาของกระดาษ A4
1.4 ผลงานนิพนธ มีกําหนดไมเกิน 12 หนา
2. ผลงานนิพนธ (ใชตัวอักษร Eucrosia UPC ตลอดทั้งบทความ)
ชื่อเรื่อง: ไมควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเวนวรรค ไมใชชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิตพรอมกัน
ใชตัวอักษรขนาด 18 พอยท ตัวหนา
ชื่อผูนิพนธ: อยูถัดลงมาจากชื่อเรื่อง ใหใชตัวอักษรขนาด 16 พอยทตัวธรรมดา หากมีผูนิพนธหลายคนที่สังกัด
ตางหน วยงานกันใหใ ชตั วอัก ษรภาษา อัง กฤษ ตั วเล็ กกํ ากั บเหนือ ตัวอั กษรสุด ทา ยของนามสกุล แต ละคน ตามดว ย
เครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับผูนิพนธสําหรับติดตอ (Corresponding author)
ที่อยูผูนิพนธ: อยูถัดลงมาจากชื่อผูนิพนธ ใหเขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษที่กํากับไวในสวนของ
ชื่อผูนิพนธ ใชตัวอักษรขนาด 12 พอยทตัวธรรมดา
ผูนิพนธสําหรับติดตอ: อยูถัดจากที่อยูผูนิพนธ ใหใสอีเมลของผูนิพนธที่สามารถติดตอไดในระหวางดําเนินการ
ใชตัวอักษรและขนาด เดียวกันกับที่อยูผูนิพนธ
บทคัดยอ: ใหจัดหัวเรื่องบทคัดยอไวกลางหนากระดาษ โดยใชตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด 12 พอยท
ตัวหนา เนื้อความในบทคัดยอขนาด 12 พอยท ตัวธรรมดา คําสําคัญ (keywords) อยูถัดลงมาจากเนื้อความของบทคัดยอ
ใหจัดชิดขอบซายของกระดาษ ใชตัวอักษรขนาด 12 พอยท ตัวหนา และใชตัวอักษรขนาด 12 พอยท ตัวธรรมดา สําหรับ
คําสําคัญแตละคํา โดยภาษาไทยวรรค 2 ครั้ง ภาษาอังกฤษ มีเครื่องหมายโคลอน (,) คั่นระหวางคําสําคัญแตละคํา
เนื้อหาในบทความ: หัวเรื่อง Introduction Materials and Methods Results Discussion and
Conclusions Acknowledgements และ References ใหใชตัวอักษรขนาด 14 พอยทตัวหนา สําหรับเนื้อหาใหใช
ตัวอักษรขนาด 14 พอยท ตัวธรรมดา
ตารางและรูปภาพ: ใหใชตัวอักษรขนาด 12 พอยท ตัวหนา สําหรับหัวตารางและหัวรูปภาพ สําหรับคําอธิบาย
ตารางหรือรูปภาพ ใหใชขนาดเดียวกันแตเปนตัวธรรมดา ตารางตองไมมีเสนสดมภ ตัวอักษรหรือตัวเลขที่นําเสนอใน
รูปกราฟหรือตารางตองเปนตัวอักษรขนาด 12 พอยท ตัวธรรมดา สําหรับคําอธิบายเชิงอรรถใหใชตัวอักษรขนาด 10 พอยท

การอางอิงเอกสาร

เอกสารที่นํามาอางอิงควรไดมาจากแหลงที่มีการตีพิมพชัดเจน อาจเปนวารสาร หนังสือหรืออินเตอรเน็ตก็ได ทั้งนี้
ผูนิพนธเปนผูรับ ผิดชอบตอความถูกตองของเอกสารอางอิงทั้งหมด
การอางอิงในเนื้อความ (อางอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ)
- ถามีผูแตงหนึ่งรายใหอางนามสกุลของผูแตง เครื่องหมายจุลภาค (comma) และ ปที่พิมพ เชน (Smith, 2005,
p. 99)
- ถามีผูแตงสองรายใหอางนามสกุลของผูแตงสองราย เครื่องหมายจุลภาค และปที่พิมพ เชน (Smith, & Xu,
2005, pp. 1-10) และใหใชเครื่องหมายเซมิโคลอน (;) คั่นกลางระหวางเอกสารที่นํามาอางอิงมากกวา 1 เอกสาร เชน
(Smith, 2005, p. 99; Smith, & Xu, 2005, pp. 1-10)
- ถามีผูแตงมากกวา 3-5 รายใหอางนามสกุลของผูแตงทุกคนในการอางอิงครั้งแรก เชน (Smith, Xu, & Cate,
1991, p. 10) และการอางอิงครั้งตอไปใหอางนามสกุลของผูแตงรายแรก ตามดวย et al., และปที่พิมพตามลําดับ เชน
(Smith, et al., 1991, p. 10)
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- ถามีผูแตง 6 ราย หรือมากกวาใหอางนามสกุลของผูแตงรายแรก ตามดวย et al., และปที่พิมพตามลําดับ
เชน (Smith, et al., 1991, p. 10)
- การอางอิงเอกสารทุกครั้งควรระบุเลขหนาของเอกสารอางอิง (ถามี) โดยใชอักษรยอ “p.” หรือ “pp.”
- ใหเรียงลําดับการอางอิงนามสกุลผูแตง

น. 30)

การอางอิงในเนื้อความ (อางอิงจากเอกสารภาษาไทย)
- ถามีผูแตงหนึ่งรายใหอางชื่อ-นามสกุลผูแตง เครื่องหมายจุลภาค ตามดวยปที่พิมพ เชน (สุขใจ อิ่มเอม, 2548,

- ถามีผูแตงสองรายใหอางชื่อ-นามสกุลของผูแตงสองราย เครื่องหมายจุลภาค ตามดวยปที่พิมพ เชน (สุขใจ อิ่ม
เอม และพอดี พอใช, 2548, น. 5-8) หากมีเอกสาร ที่นํามาอางอิงมากกวา 1 รายการใหใชเครื่องหมายเซมิโคลอน คั่น
ระหวางรายการอางอิง เชน (สุขใจ อิ่มเอม, 2548, น. 30; สุขใจ อิ่มเอม และพอดี พอใช, 2548, น. 5-8)
- ถามีผูแตง 3-5 ราย ใหอางชื่อ-นามสกุลของผูแตงทุกคนในการอางอิงครั้งแรก เชน (สุขใจ อิ่มเอม, พอดี
พอใช, และอัญชลี มีสุข, 2548, น. 56) และการอางอิงครั้งตอไปใหอางชื่อ-นามสกุลของผูแตงรายแรกเครื่องหมายจุลภาค
ตามดวยปที่พิมพตามลําดับ เชน (สุขใจ อิ่มเอม, 2548, น. 56)
- ถามีผูแตง 6 ราย หรือมากกวาใหอางชื่อ-นามสกุลของผูแตงรายแรกเครื่องหมายจุลภาค ตามดวยคําวา และ
คนอื่นๆ เชน (สุขใจ อิ่มเอม และคนอื่นๆ, 2548, น. 40)
- การอางอิงเอกสารทุกครั้งควรระบุเลขหนาของเอกสารอางอิง (ถามี) โดยใชอักษรยอ “น.”
- ใหเรียงลําดั บการอางอิงตามลําดับพยัญชนะตัวแรกของชื่อผูแตง เชนเดียวกับลําดับการอางอิงในสวน
เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงทายบทความ
ใหผูนิพนธเขียนเอกสารอางอิงตามรูปแบบของ The American Psychological Association (APA style)
สามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.journal.nu.ac.th

การนําเสนอตาราง

หัวขอตารางใหเริ่มที่มุมซายดานบนของเสนตาราง ตามลําดับเลขที่ปรากฏในตนฉบับ ตารางที่นําเสนอจะตองแสดง
รายละเอียดที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด โดยไมจําเปนตองกลับไปอานในเนื้อความหรือตารางอื่นประกอบ เมื่อผูนิพนธได
นําเสนอขอมูลไวในตารางหรือภาพแลว ควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอขอมูลอีกครั้งในเนื้อความ ควรเขียนชื่อตารางในลักษณะ
ยอใจความขอมูลที่นําเสนอโดยไมกลาวซ้ําในหัวขอยอยของตารางอีก หัวขอยอยของตารางควรสั้นกะทัดรัด
ตารางที่นําเสนอมักเปนขอมูลตัวเลขที่แสดงการเปรียบเทียบหรือความสัมพันธระหวางขอมูล ขอมูลที่นําเสนอใน
ตารางควรมีความสอดคลองกับขอมูลในสวนของเนื้อความ หลีกเลี่ยงการใชขอมูลที่ไมจําเปน สามารถใชคํายอในตารางได
แตควรอธิบายคํายอที่ไมใชคํามาตรฐานในเชิงอรรถ (footnote) ใหเขียนเชิงอรรถโดยระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษไวดานบน
และเรียงลงมาตามลําดับ ตารางที่สรางขึ้นมาไมตองมีเสนสดมภ มีแตเสนแนวนอน ตารางที่นําเสนอจะตองเปนตารางที่
พอเหมาะกับกระดาษขนาด A4

การนําเสนอรูปภาพ (ภาพถาย กราฟ ชารตหรือไดอะแกรม)

ผูนิพนธตองนําเสนอรูปภาพที่มีความคมชัดพรอมระบุหมายเลขกํากับรูปภาพ ตองมีรายละเอียดของขอมูลครบถวน
และเขาใจไดโดยไมจําเปนตอง กลับไปอานที่เนื้อความอีก ระบุลําดับของรูปภาพทุกรูปใหสอดคลองกับเนื้อหาที่อยูใน
ตนฉบับ และมีขนาดที่เทากัน ชื่อของรูปภาพใหเริ่มที่มุมซายลาง
ในกรณีนําเสนอรูปภาพที่มีเสนกราฟ ผูนิพนธตองนําเสนอเสนกราฟแตละเสนที่สามารถแยกความแตกตางกันได
และมีคุณภาพดี ใชสัญลักษณมาตรฐาน (เชน สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม) หรือสัญลักษณอื่นเปนตัวแทนนําเสนอได
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หากมีสัญลักษณกํากับเสนกราฟ เชน ดอกจันทรเพื่อแสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติจะตองอธิบายสัญลักษณดังกลาวอยาง
ชัดเจนบริเวณเชิงอรรถใตกราฟ และใชตัวอักษร Eucrosia UPC (ทั้งบทความภาษาอังกฤษและภาษาไทย) กํากับแกน x
แกน y และแกน z (หากมี) รวมทั้งอธิบายคาตางๆ ในกราฟทั้งหมด

รูปที่ 1

หากนําเสนอเปนแทงกราฟ ควรใชแทงกราฟขาวดํา อาจมีลวดลายระบุแสดงความแตกตางของแตละแทงกราฟ
อยางชัดเจน (รูปที่ 2) หลีกเลี่ยงการใชแทงกราฟที่มีลักษณะแรงเงา (shading) หากมีสัญลักษณกํากับแทงกราฟ เชน
ดอกจันเพื่อแสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ จะตองอธิบายสัญลักษณดังกลาวอยางชัดเจนบริเวณเชิงอรรถใตกราฟ และใช
ตัวอักษร Eucrosia UPC (ทั้งบทความภาษาอังกฤษและภาษาไทย) กํากับแกน x แกน y และ แกน z (หากมี) รวมทั้ง
อธิบายคาตางๆ ในกราฟทั้งหมด

รูปที่ 2

ภาพถายจากฟลมเนกาติฟ (negative)

ในกรณีที่ผลการศึกษามีภาพถายจากฟลมเนกาติฟ ผูนิพนธตองสงภาพจริงมาพรอมตนฉบับระบุรายละเอียดของ
ขอมูลดานหลังภาพเพื่อปองกันความสับสน หากมีหลายภาพ ควรใชภาพที่มีขนาดเทากันทั้งนี้วารสารฯ จะพิจารณาเฉพาะ
ภาพที่มีความคมชัดดีมากเทานั้น
ในกรณีที่เปนภาพถายจากกลองจุลทรรศน ตองใสแทงสเกลบนภาพเพื่อระบุขนาดกําลังขยายของภาพถาย

ภาพจําลองจากระบบดิจิตอล

วารสารฯ อนุโลมใหใชภาพจําลองซึ่งถายจากกลองระบบดิจิตอลหรือเครื่องสแกนภาพสําหรับนําเสนอผลการศึกษาได
แตจะตองเปนภาพที่มี ความคมชัดของรายละเอียดดีมากเทานั้น โดยควรมีความละเอียดของภาพอยางนอยที่สุด 360 ppi
(หากเปนภาพที่เปนลายเสนจะตองมีความ ละเอียดอยางนอยที่สุด 600 ppi) จัดเก็บภาพไวในแฟมเอกสาร (file) สกุล jpg
หรือ tif ที่มีขนาดไมเกิน 1 เมกะไบทตอภาพ ผูนิพนธควร จัดเก็บแฟมเอกสารของภาพแยกจากแฟมเอกสารเนื้อเรื่อง
เนื่องจากความหลากหลายของโปรแกรม เครื่องสแกนภาพ หรือจอภาพคอมพิวเตอร ผูนิพนธจะตองรับผิดชอบใน
การจัดเตรียมภาพถายที่สามารถนํามาเปดใชงานได หากไมสามารถเปดภาพจําลองที่เตรียมมาได อาจสงผลใหการดําเนินการเกิด
ความลาชา หรือไมไดรับการพิจารณา
วารสารฯ ไมอนุญาตใหใชภาพจําลองที่สรางมาจากโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ (Microsoft Office) เชน
พาวเวอรพอยท (Power Point) เอกเซล (Excel) หรืออื่นๆ

