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 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความ
ปริทศัน์ (วิชาการ) ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ ดังนั้น เพ่ือให้นักวิจัยและเจ้าของ
ผลงานนิพนธ์สามารถเตรียมต้นฉบับได้ถูกต้องและได้มาตรฐานตามระเบียบของวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอชี้แจงดงันี้  

1. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถอืเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการในสาขาต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีก าหนดออก
เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ คือ เดือนมกราคม – มีนาคม  เดือนเมษายน – มิถุนายน  เดือนกรกฏาคม – กนัยายน
และเดอืนตลุาคม - ธนัวาคม  

2. ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอ หรือก าลังเสนอตพิีมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน  
3. วารสารฯ รับตพิีมพ์บทความงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4. บทความงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่เป็นฉบบัภาษาองักฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นอนัดบัแรก  

 5. บทความงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่เป็นฉบับภาษาไทยต้องด าเนินการแปลเอกสารอ้างอิง 
(References) เป็นภาษาองักฤษก่อนเสนอตีพมิพ ์

 ส าหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง วารสารฯ จะรับพิจารณาเฉพาะบทความที่มีหลักฐาน
ยืนยันว่า โครงการวิจัย ได้ผ่านการรับรองเชิงจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสตัว์ทดลอง
แล้วเท่านั้น นอกจากนี้  ส าหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัมนุษย์ เจ้าของผลงานนิพนธต้์องแสดงให้เหน็ว่า ผู้ เข้าร่วมการ
ทดลองได้รับทราบข้อมูลและตัดสนิใจเข้าร่วมโดยความสมัครใจ ทั้งนี้  การอนุมติัใหล้งตีพิมพไ์ดห้รือไม่นั้น ผลการ
พจิารณาจากกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลยันเรศวร: วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ถอืเป็นท่ีส้ินสุด 
 
ขอ้แนะน าส าหรบัการส่งตน้ฉบบัครั้งแรก ประกอบด้วย 
  ขั้นตอนท่ี 1 บันทึก ข้อมูลส่ วนตัวของท่านในระบบการรับสมัครบทความออนไลน์  โดยเ ข้า ไปที่ 
http://www.journal.nu.ac.th และ Upload บทความต้นฉบับ ทั้งนี้  ท่านสามารถใช้ Username และ Password  
ในการตดิตามผลงานของท่าน และสามารถใช้ในการจัดส่งบทความครั้งต่อไป 
  ขั้นตอนท่ี 2 กรุณาติดตามการตอบรับบทความทางอีเมล์ ซึ่งท่านจะได้รับเอกสารดังนี้  1. บันทึกข้อความ  
2. หนังสอืน าส่งต้นฉบบับทความ ซึ่งผู้นิพนธทุ์กท่านต้องลงนามยืนยัน  
  ขั้นตอนท่ี 3 จัดส่งบันทึก ข้อความ  และหนังสือน าส่งพร้อมต้นฉบับบทความ จ านวน 1 ชุด  ทาง 
E-mail: naresuanjournal@gmail.com กรณปีระสงคส์มคัรสมาชิกวารสารฯ ให้น าส่งพร้อมค่าสมคัรตามอตัราค่าสมัครใน
เวบ็ไซตข์องวารสาร ทั้งนี้  ส าหรบัท่านท่ียงัไม่เคยสมคัรเป็นสมาชิก หรือหมดอายกุารเป็นสมาชิก ทางวารสารไดย้กเวน้
ค่าสมคัรสมาชิก ท่านสามารถส่งบทความลงตีพมิพไ์ดโ้ดยไมม่ีค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 
  จดัส่งมายงั บรรณาธกิารวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    งานวิจัยและวิเทศสมัพันธ ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมอืง จังหวัดพิษณโุลก 65000 
    โทรศัพท ์0-5596-8835  โทรสาร 0-5596-8844 
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ขั้นตอนการด าเนินงานภายหลงัรบัตน้ฉบบั 
  ขั้นตอนท่ี 1 ออกหนังสอืยืนยันการได้รับสิ่งตพิีมพ์หรือผลงานนิพนธ ์(ต้นฉบับ) เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบรรณาธกิาร 
  ขั้นตอนท่ี 2 กองบรรณาธกิารตรวจสอบผลงานนิพนธเ์บื้องต้น หากพบว่าเนื้ อหายังไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นไป
ตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ ทางวารสารฯ จะจัดส่งต้นฉบบัคนืให้ผู้นิพนธพ์ร้อมออกหนังสอืเป็นลายลักษณอ์กัษร 
  ขั้นตอนท่ี 3 จัดส่งผลงานนิพนธ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 ผลงาน ตรวจสอบผลงานนิพนธ ์
ภายในระยะเวลา 14 วัน 
   กรณ ีไม่ผ่าน วารสารฯ จะส่งคนืต้นฉบบัให้ผู้นิพนธ์พร้อมออกหนังสอืเป็นลายลักษณอ์กัษร  
   กรณี ผ่าน วารสารฯ จะด าเนินการแจ้งสิ่งที่ต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้นิพนธท์ราบ 
และด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา 7 วัน (ผลงานของท่านจะถูกแก้ไขจนกว่าจะมีความสมบูรณ์ได้มาตรฐานและ
ได้รับการยืนยันให้ลงตพิีมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  ขั้นตอนท่ี 4 ผลงานนิพนธ์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันให้ตีพิมพ์ วารสารฯ จะน าเข้าสู่การพิจารณาโดยกองบรรณาธิการ
วารสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร:  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนสดุท้าย ผลงานนิพนธบ์างเรื่องอาจไม่ได้รับการ
พิจารณาซึ่งผลการพิจารณาของกองบรรณาธกิารวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรถอืเป็นที่สิ้นสดุ 
  ขั้นตอนท่ี 5 วารสารฯ ออกหนังสือแจ้งก าหนดการลงตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุ  
ปีที่(ฉบบัที่) ลงตพิีมพ์ 
 
องคป์ระกอบของบทความงานวิจยั (Research article)  
  ส่วนแรก ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ชื่อผู้นิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
ที่อยู่ผู้นิพนธส์งักดัภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) และอเีมล์ของ 
ผู้นิพนธห์ลัก 1 ท่าน (กรณีบทความเป็นภาษาองักฤษไม่ตอ้งมีภาษาไทยก ากบั) 
  บทคดัย่อ (Abstract) บทความงานวิจัยต้องประกอบด้วยบทคดัย่อที่ระบุถงึความส าคญัของเร่ือง วัตถุประสงค ์
วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และบทสรุป ก่อนแล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่มีเนื้ อหาตรงกันโดยในส่วน
บทคัดย่อนี้  เนื้ อหารวมกนัแล้วไม่เกิน 600 ค า ต้องระบุค าส าคัญ (Keywords) จ านวนไม่เกนิ 5 ค า (บทความ
ภาษาไทยตอ้งมีบทคดัย่อภาษาองักฤษ แต่กรณีบทความภาษาองักฤษไม่ตอ้งมีบทคดัย่อภาษาไทย) 
 เนื้ อหาของบทความ การเขียนเนื้ อหาบทความวิจัย ควรมีข้อมูลตามล าดับดังนี้  1) บทน า 2) วัสดุอุปกรณ์และ 
วิธกีารศึกษา 3) ผลการศึกษา 4) อภิปรายผลการศึกษา 5) สรุปผลและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 6) กติติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
และ 7) เอกสารอ้างองิ กรณเีอกสารอ้างองิเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษตามรปูแบบที่ก  าหนดให้ดูตัวอย่างได้จาก
เวบ็ไซต์ http://www.journal.nu.ac.th ความส าคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย ภมูิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสมมุติฐาน
และวัตถุประสงคข์องการวจิัยให้เขยีนไว้ในส่วนบทน า เทคนิคและวิธกีารทั่วไปให้อธบิายไว้ในส่วนวัสดุอปุกรณแ์ละวิธกีารศึกษา  
ผลการทดลองต่าง ๆ ให้อธบิายไว้ในส่วนผลการศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทยีบผลการทดลองกบังานของผู้อื่นให้เขียนไว้ใน
ส่วนวิจารณผ์ลการศึกษา และการสรปุผลการศึกษาที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ให้เขียนไว้ในส่วนสรุปผลการศึกษา ผู้นิพนธ์
อาจมหัีวข้อย่อยในส่วนวัสดุอปุกรณแ์ละวิธกีาร และ/หรือ ในส่วนผลการศึกษาได้ แต่ไม่ควรมจี านวนหัวข้อย่อยมากเกนิไป 
 

องคป์ระกอบของบทความปริทศัน ์(Review article)  
  บทความปริทศัน์เป็นการน าเสนอภาพรวมของเร่ืองที่น่าสนใจ  
  ส่วนแรก ควรประกอบด้วยชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ชื่อผู้นิพนธ ์(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ที่
อยู่ผู้นิพนธ ์หรือสงักดัภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) และอเีมล์
ของผู้นิพนธห์ลัก 1 ท่าน (กรณีบทความเป็นภาษาองักฤษไม่ตอ้งมีภาษาไทยก ากบั) 
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ขั้นตอนการด าเนินงานภายหลงัรบัตน้ฉบบั 
  ขั้นตอนท่ี 1 ออกหนังสอืยืนยันการได้รับสิ่งตพิีมพ์หรือผลงานนิพนธ ์(ต้นฉบับ) เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบรรณาธกิาร 
  ขั้นตอนท่ี 2 กองบรรณาธกิารตรวจสอบผลงานนิพนธเ์บื้องต้น หากพบว่าเนื้ อหายังไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นไป
ตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ ทางวารสารฯ จะจัดส่งต้นฉบบัคนืให้ผู้นิพนธพ์ร้อมออกหนังสอืเป็นลายลักษณอ์กัษร 
  ขั้นตอนท่ี 3 จัดส่งผลงานนิพนธ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 ผลงาน ตรวจสอบผลงานนิพนธ ์
ภายในระยะเวลา 14 วัน 
   กรณ ีไม่ผ่าน วารสารฯ จะส่งคนืต้นฉบบัให้ผู้นิพนธ์พร้อมออกหนังสอืเป็นลายลักษณอ์กัษร  
   กรณี ผ่าน วารสารฯ จะด าเนินการแจ้งสิ่งที่ต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้นิพนธท์ราบ 
และด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา 7 วัน (ผลงานของท่านจะถูกแก้ไขจนกว่าจะมีความสมบูรณ์ได้มาตรฐานและ
ได้รับการยืนยันให้ลงตพิีมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  ขั้นตอนท่ี 4 ผลงานนิพนธ์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันให้ตีพิมพ์ วารสารฯ จะน าเข้าสู่การพิจารณาโดยกองบรรณาธิการ
วารสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร:  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนสดุท้าย ผลงานนิพนธบ์างเรื่องอาจไม่ได้รับการ
พิจารณาซึ่งผลการพิจารณาของกองบรรณาธกิารวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรถอืเป็นที่สิ้นสดุ 
  ขั้นตอนท่ี 5 วารสารฯ ออกหนังสือแจ้งก าหนดการลงตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุ  
ปีที่(ฉบบัที่) ลงตพิีมพ์ 
 
องคป์ระกอบของบทความงานวิจยั (Research article)  
  ส่วนแรก ควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ชื่อผู้นิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
ที่อยู่ผู้นิพนธส์งักดัภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) และอเีมล์ของ 
ผู้นิพนธห์ลัก 1 ท่าน (กรณีบทความเป็นภาษาองักฤษไม่ตอ้งมีภาษาไทยก ากบั) 
  บทคดัย่อ (Abstract) บทความงานวิจัยต้องประกอบด้วยบทคดัย่อที่ระบุถงึความส าคญัของเร่ือง วัตถุประสงค ์
วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และบทสรุป ก่อนแล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่มีเนื้ อหาตรงกันโดยในส่วน
บทคัดย่อนี้  เนื้ อหารวมกนัแล้วไม่เกิน 600 ค า ต้องระบุค าส าคัญ (Keywords) จ านวนไม่เกนิ 5 ค า (บทความ
ภาษาไทยตอ้งมีบทคดัย่อภาษาองักฤษ แต่กรณีบทความภาษาองักฤษไม่ตอ้งมีบทคดัย่อภาษาไทย) 
 เนื้ อหาของบทความ การเขียนเนื้ อหาบทความวิจัย ควรมีข้อมูลตามล าดับดังนี้  1) บทน า 2) วัสดุอุปกรณ์และ 
วิธกีารศึกษา 3) ผลการศึกษา 4) อภิปรายผลการศึกษา 5) สรุปผลและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 6) กติติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
และ 7) เอกสารอ้างองิ กรณเีอกสารอ้างองิเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษตามรปูแบบที่ก  าหนดให้ดูตัวอย่างได้จาก
เวบ็ไซต์ http://www.journal.nu.ac.th ความส าคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย ภมูิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสมมุติฐาน
และวัตถุประสงคข์องการวจิัยให้เขยีนไว้ในส่วนบทน า เทคนิคและวิธกีารทั่วไปให้อธบิายไว้ในส่วนวัสดุอปุกรณแ์ละวิธกีารศึกษา  
ผลการทดลองต่าง ๆ ให้อธบิายไว้ในส่วนผลการศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทยีบผลการทดลองกบังานของผู้อื่นให้เขียนไว้ใน
ส่วนวิจารณผ์ลการศึกษา และการสรปุผลการศึกษาที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ให้เขียนไว้ในส่วนสรุปผลการศึกษา ผู้นิพนธ์
อาจมหัีวข้อย่อยในส่วนวัสดุอปุกรณแ์ละวิธกีาร และ/หรือ ในส่วนผลการศึกษาได้ แต่ไม่ควรมจี านวนหัวข้อย่อยมากเกนิไป 
 

องคป์ระกอบของบทความปริทศัน ์(Review article)  
  บทความปริทศัน์เป็นการน าเสนอภาพรวมของเร่ืองที่น่าสนใจ  
  ส่วนแรก ควรประกอบด้วยชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ชื่อผู้นิพนธ ์(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ที่
อยู่ผู้นิพนธ ์หรือสงักดัภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) และอเีมล์
ของผู้นิพนธห์ลัก 1 ท่าน (กรณีบทความเป็นภาษาองักฤษไม่ตอ้งมีภาษาไทยก ากบั) 

  บทคดัย่อ (Abstract) เนื้ อหารวมกันแล้วไม่เกิน 600 ค า โดยเป็นการย่อเรื่องให้เข้าใจว่าเร่ืองที่น าเสนอมีความ
น่าสนใจและความเป็นมาอย่างไร (บทความภาษาไทยตอ้งมีบทคดัย่อภาษาองักฤษ แต่กรณีบทความภาษาองักฤษ 
ไม่ตอ้งมีบทคดัย่อภาษาไทย) 
  เนื้ อหาของบทความ ควรประกอบด้วย บทน า (Introduction) เพ่ือกล่าวถึงความน่าสนใจของเร่ืองที่น าเสนอ
ก่อนเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละประเดน็ และต้องมีบทสรุป (Conclusion) เพ่ือขมวดปมเร่ืองที่น าเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะ
จากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวเพ่ือให้ผู้อ่านได้พิจารณาประเดน็ที่น่าสนใจต่อไป ส าหรับรูปแบบของการเขียน
เหมอืนกบับทความงานวิจัย 
 ผู้นิพนธค์วรตรวจสอบเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกบับทความที่น าเสนออย่างละเอยีด โดยเฉพาะอย่างย่ิงเนื้ อหาที่ใหม่
ที่สดุ เป็นปัจจุบนักาล เร่ืองก าลังเป็นที่น่าสนใจของสงัคม จะได้รับการพิจารณาเป็นอนัดับแรก บทความปริทศัน์ต้อง
น าเสนอพัฒนาการของเร่ืองที่น่าสนใจ ข้อมูลที่น าเสนอจะต้องไม่จ าเพาะเจาะจงเฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในสาขาของบทความ
เท่านั้นแต่ต้องน าเสนอข้อมูลซึ่งผู้อ่านในสาขาอื่นหรือนิสตินักศึกษาในระดบัสงูสามารถเข้าใจได้ 
 

การจดัเตรียมตน้ฉบบับทความ 
 1. การจดัรูปแบบบทความดว้ยโปรแกรม Microsoft Word (Template ไดท่ี้ http://www.journal.nu.ac.th)   
  1.1 จัดหน้ากระดาษ A4 โดยตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้  ขอบบน 2.5 เซนติเมตร ขอบล่าง 2.5 เซนติเมตร  
ขอบซ้าย 3 เซนตเิมตร และขอบขวา 2.5 เซนตเิมตร 
  1.2 จัดบทความให้อยู่ในลักษณะเว้นบรรทัด (1.5 lines) และมีเลขบรรทัดก ากับตลอดบทความ รวมทั้งตารางและ
รปูภาพ 
  1.3 ใส่เลขหน้าก ากบัด้านล่างขวาของกระดาษทุกหน้า 
  1.4 จ านวนหน้าผลงาน มกี าหนดไม่เกนิ 12 หน้า 
 2. ผลงานนิพนธ ์(ใชต้วัอกัษร Eucrosia UPC ตลอดทั้งบทความ)  
  ช่ือเร่ือง  ไม่ควรเกนิ 100 ตวัอกัษรรวมเว้นวรรค ไม่ใช้ชื่อสามญัและชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตพร้อมกนั             
ใช้ตวัอกัษรขนาด 18 พ้อยทต์วัหนา 
  ช่ือผูน้ิพนธ ์ อยู่ถดัลงมาจากชื่อเรื่อง ให้ใช้ตวัอกัษรขนาด 16 พ้อยทต์ัวธรรมดา หากมีผู้นิพนธห์ลายคนที่
สงักดัต่างหน่วยงานกนัให้ใช้ตวัอกัษรภาษาองักฤษ ตวัเลก็ก ากบัเหนือตวัอกัษรสดุท้ายของนามสกุลแต่ละคน ตามด้วย
เคร่ืองหมายดอกจัน (asterisk) ส าหรับตดิต่อผู้นิพนธ ์(Corresponding author)  
  ท่ีอยู่ผูน้ิพนธ ์อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้นิพนธ ์ให้เขียนเรียงล าดับตามตัวอักษรภาษาองักฤษที่ก  ากบัไว้ในส่วน
ของชื่อผู้นิพนธ ์ใช้ตัวอกัษรขนาด 12 พ้อยทต์วัธรรมดา 
  ผูน้ิพนธส์ าหรบัติดต่อ อยู่ถัดจากที่อยู่ผู้นิพนธ ์ให้ใส่อเีมล์ของผู้นิพนธห์ลักที่สามารถติดต่อได้ในระหว่าง
ด าเนินการ ใช้ตวัอกัษรขนาด 12 พ้อยทต์วัธรรมดา 
  บทคดัย่อ ให้จัดหัวเรื่องบทคัดย่อไว้กลางหน้ากระดาษ โดยใช้ตัวอกัษร Eucrosia UPC ขนาด 12 พ้อยท ์
ตวัหนา เนื้อความในบทคดัย่อขนาด 12 พ้อยท ์ตวัธรรมดา ท้ายบทคัดย่อให้ระบุ ค าส าคญั (Keywords) จัดชิดขอบ
ซ้ายของกระดาษ ใช้ตวัอกัษรขนาด 12 พ้อยท ์ตวัหนา และใช้ตัวอกัษรขนาด 12 พ้อยท ์ตัวธรรมดา ส าหรับค าส าคัญ
แต่ละค า กรณภีาษาไทยให้เว้นวรรค 2 เคาะ กรณภีาษาองักฤษให้คั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)   
  เนื้ อหาในบทความ หัวเรื่อง Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion and Conclusions, 
Acknowledgements และ References ให้ใช้ตัวอกัษรขนาด 14 พ้อยทต์ัวหนา ส าหรับเนื้ อหาให้ใช้ตัวอกัษรขนาด 14 
พ้อยทต์วัธรรมดา 
  ตารางและรูปภาพ ค าอธบิายตารางให้ใช้ค าว่า ตารางท่ี หรือ Table ส าหรับรูปภาพให้ใช้ค าว่า รูปท่ี หรือ
Figure ก ากบัด้วยตวัเลข 1, 2, 3,... ตามล าดับ โดยใช้อกัษรขนาด 12 พ้อยทต์ัวหนา ส่วนชื่อตารางและชื่อรูป ให้ใช้
อกัษรขนาด 12 พ้อยทต์วัธรรมดา ตารางต้องไม่มเีส้นสดมภ์ ตวัอกัษรหรือตวัเลขที่น าเสนอในรูปกราฟหรือตารางต้อง
เป็นตวัอกัษรขนาด 12 พ้อยทต์วัธรรมดา ส าหรับค าอธบิายเชิงอรรถให้ใช้ตวัอกัษรขนาด 10 พ้อยท ์
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การน าเสนอตาราง 
 หัวข้อตารางให้เร่ิมที่มุมซ้ายด้านบนของเส้นตาราง ตามล าดับเลขที่ปรากฏในต้นฉบับ ตารางที่น าเสนอจะต้องแสดง
รายละเอยีดที่ครอบคลุมเนื้ อหาทั้งหมด โดยไม่จ าเป็นต้องกลับไปอ่านในเนื้ อความหรือตารางอื่นประกอบ เมื่อผู้นิพนธไ์ด้
น าเสนอข้อมูลไว้ในตารางหรือภาพแล้ว ควรหลีกเล่ียงการน าเสนอข้อมูลอกีครั้งในเนื้ อความ ควรเขียนช่ือตารางในลักษณะ
ย่อใจความข้อมูลที่น าเสนอโดยไม่กล่าวซ า้ในหัวข้อย่อยของตารางอกี หัวข้อย่อยของตารางควรสั้นกะทดัรัด 
 ตารางที่น าเสนอมกัเป็นข้อมูลตวัเลขที่แสดงการเปรียบเทยีบหรือความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูล ข้อมูลที่น าเสนอ
ในตารางควรมีความสอดคล้องกบัข้อมูลในส่วนของเนื้ อความ หลีกเล่ียงการใช้ข้อมูลที่ไม่จ าเป็น สามารถใช้ค าย่อใน
ตารางได้ แต่ควรอธิบายค าย่อที่ไม่ใช่ค ามาตรฐานในเชิงอรรถ (footnote) ให้เขียนเชิงอรรถโดยระบุตัวอักษร
ภาษาองักฤษไว้ด้านบนและเรียงลงมาตามล าดับ ตารางที่สร้างขึ้นมาไม่ต้องมีเส้นสดมภ์ มีแต่เส้นแนวนอน ตารางที่
น าเสนอจะต้องเป็นตารางที่พอเหมาะกบักระดาษขนาด A4 ดงัตวัอย่าง 
 
ตารางที่  1  แสดงผลทดสอบสมมติฐานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าสุขภาพและความงาม 
 ทางออนไลน์ส าหรับตลาดกลางพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์

Chi-Square Test 
ปัจจัยส่วนบุคคล พฤตกิรรมการซ้ือ Sig (2-sided) 

เพศ การหาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจซ้ือ .013 
อายุ ความถี่ในการซ้ือ .000 
รายได้ การหาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจซ้ือ .006 

 
Table 2 Frequency of detected retromolar canals (n) according to gender or side (n total=99) 

Study parameter subgroups n/n total Percentage (%) 
Gender Male 28/39 71.79 

Female 36/60 60 
Side Right 33/51 64.70 

Left 31/48 64.58 
 

การน าเสนอรูปภาพ (ภาพถา่ย กราฟ ชารต์หรือไดอะแกรม) 
 ผู้นิพนธ์ต้องน าเสนอรูปภาพที่มีความคมชัดพร้อมระบุหมายเลขก ากับรูปภาพ ต้องมีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนและเข้าใจได้โดยไม่จ าเป็นต้อง กลับไปอ่านที่เนื้ อความอีก ระบุล าดับของรูปภาพทุกรูปให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่อยู่ในต้นฉบบั และมขีนาดที่เท่ากนั ชื่อของรปูภาพให้เร่ิมที่มุมซ้ายล่าง 
 ในกรณนี าเสนอรปูภาพที่มเีส้นกราฟ ผู้นิพนธต้์องน าเสนอเส้นกราฟแต่ละเส้นที่สามารถแยกความแตกต่างกนั
ได้และมคุีณภาพด ีใช้สญัลักษณม์าตรฐาน (เช่น สี่เหล่ียม สามเหล่ียม วงกลม) หรือสญัลักษณอ์ื่นเป็นตวัแทนน าเสนอ
ได้หากมีสัญลักษณ์ก ากับเส้นกราฟ เช่น ดอกจันทร์เพ่ือแสดงความมีนัยส าคัญทางสถิติจะต้องอธิบายสัญลักษณ์
ดังกล่าวอย่างชัดเจนบริเวณเชิงอรรถใต้กราฟ และใช้ตัวอักษร Eucrosia UPC (ทั้งบทความภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย) ก ากบัแกน x แกน y และแกน z (หากม)ี รวมทั้งอธบิายค่าต่างๆ ในกราฟทั้งหมด 

 
    รูปท่ี 1 …………………………………………………...... 
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การน าเสนอตาราง 
 หัวข้อตารางให้เร่ิมที่มุมซ้ายด้านบนของเส้นตาราง ตามล าดับเลขที่ปรากฏในต้นฉบับ ตารางที่น าเสนอจะต้องแสดง
รายละเอยีดที่ครอบคลุมเนื้ อหาทั้งหมด โดยไม่จ าเป็นต้องกลับไปอ่านในเนื้ อความหรือตารางอื่นประกอบ เมื่อผู้นิพนธไ์ด้
น าเสนอข้อมูลไว้ในตารางหรือภาพแล้ว ควรหลีกเล่ียงการน าเสนอข้อมูลอกีครั้งในเนื้ อความ ควรเขียนชื่อตารางในลักษณะ
ย่อใจความข้อมูลที่น าเสนอโดยไม่กล่าวซ า้ในหัวข้อย่อยของตารางอกี หัวข้อย่อยของตารางควรสั้นกะทดัรัด 
 ตารางที่น าเสนอมกัเป็นข้อมูลตวัเลขที่แสดงการเปรียบเทยีบหรือความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูล ข้อมูลที่น าเสนอ
ในตารางควรมีความสอดคล้องกบัข้อมูลในส่วนของเนื้ อความ หลีกเล่ียงการใช้ข้อมูลที่ไม่จ าเป็น สามารถใช้ค าย่อใน
ตารางได้ แต่ควรอธิบายค าย่อที่ไม่ใช่ค ามาตรฐานในเชิงอรรถ (footnote) ให้เขียนเชิงอรรถโดยระบุตัวอักษร
ภาษาองักฤษไว้ด้านบนและเรียงลงมาตามล าดับ ตารางที่สร้างขึ้นมาไม่ต้องมีเส้นสดมภ์ มีแต่เส้นแนวนอน ตารางที่
น าเสนอจะต้องเป็นตารางที่พอเหมาะกบักระดาษขนาด A4 ดงัตวัอย่าง 
 
ตารางที่  1  แสดงผลทดสอบสมมติฐานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าสุขภาพและความงาม 
 ทางออนไลน์ส าหรับตลาดกลางพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์

Chi-Square Test 
ปัจจัยส่วนบุคคล พฤตกิรรมการซ้ือ Sig (2-sided) 

เพศ การหาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจซ้ือ .013 
อายุ ความถี่ในการซ้ือ .000 
รายได้ การหาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจซ้ือ .006 

 
Table 2 Frequency of detected retromolar canals (n) according to gender or side (n total=99) 

Study parameter subgroups n/n total Percentage (%) 
Gender Male 28/39 71.79 

Female 36/60 60 
Side Right 33/51 64.70 

Left 31/48 64.58 
 

การน าเสนอรูปภาพ (ภาพถา่ย กราฟ ชารต์หรือไดอะแกรม) 
 ผู้นิพนธ์ต้องน าเสนอรูปภาพที่มีความคมชัดพร้อมระบุหมายเลขก ากับรูปภาพ ต้องมีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนและเข้าใจได้โดยไม่จ าเป็นต้อง กลับไปอ่านที่เนื้ อความอีก ระบุล าดับของรูปภาพทุกรูปให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่อยู่ในต้นฉบบั และมขีนาดที่เท่ากนั ชื่อของรปูภาพให้เร่ิมที่มุมซ้ายล่าง 
 ในกรณนี าเสนอรปูภาพที่มเีส้นกราฟ ผู้นิพนธต้์องน าเสนอเส้นกราฟแต่ละเส้นที่สามารถแยกความแตกต่างกนั
ได้และมคุีณภาพด ีใช้สญัลักษณม์าตรฐาน (เช่น สี่เหล่ียม สามเหล่ียม วงกลม) หรือสญัลักษณอ์ื่นเป็นตวัแทนน าเสนอ
ได้หากมีสัญลักษณ์ก ากับเส้นกราฟ เช่น ดอกจันทร์เพ่ือแสดงความมีนัยส าคัญทางสถิติจะต้องอธิบายสัญลักษณ์
ดังกล่าวอย่างชัดเจนบริเวณเชิงอรรถใต้กราฟ และใช้ตัวอักษร Eucrosia UPC (ทั้งบทความภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย) ก ากบัแกน x แกน y และแกน z (หากม)ี รวมทั้งอธบิายค่าต่างๆ ในกราฟทั้งหมด 

 
    รูปท่ี 1 …………………………………………………...... 
  

หากน าเสนอเป็นแท่งกราฟ ควรใช้แท่งกราฟขาวด า อาจมลีวดลายระบุแสดงความแตกต่างของแต่ละแท่งกราฟ
อย่างชัดเจนดงัรปูที่ 2 หลีกเล่ียงการใช้แท่งกราฟที่มีลักษณะแรงเงา (shading) หากมีสญัลักษณ์ก ากบัแท่งกราฟ เช่น           
ดอกจันเพ่ือแสดงความมีนัยส าคัญทางสถิติ จะต้องอธิบายสญัลักษณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจนบริเวณเชิงอรรถใต้กราฟ 
และใช้ตวัอกัษร Eucrosia UPC (ทั้งบทความภาษาองักฤษและภาษาไทย) ก ากบัแกน x แกน y และ แกน z (หากมี) 
รวมทั้งอธบิายค่าต่างๆ ในกราฟทั้งหมด 
 

 
    Figure 2 ………………………………………………….. 
 
ภาพถา่ยจากฟิลม์เนกาติฟ (negative) 
 ในกรณทีี่ผลการศึกษามีภาพถ่ายจากฟิล์มเนกาติฟ ผู้นิพนธต้์องส่งภาพจริงมาพร้อมต้นฉบับระบุรายละเอยีด
ของข้อมูลด้านหลังภาพเพ่ือป้องกันความสับสน หากมีหลายภาพ ควรใช้ภาพที่มีขนาดเท่ากันทั้งนี้ วารสารฯ จะ
พิจารณาเฉพาะภาพที่มคีวามคมชัดดมีากเท่านั้น 
 ในกรณทีี่เป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ ต้องใส่แท่งสเกลบนภาพเพ่ือระบุขนาดก าลังขยายของภาพถ่าย 
 
ภาพจ าลองจากระบบดิจิตอล 
 วารสารฯ อนุโลมให้ใช้ภาพจ าลองซึ่งถ่ายจากกล้องระบบดิจิตอลหรือเครื่องสแกนภาพส าหรับน าเสนอผลการศึกษา
ได้แต่จะต้องเป็นภาพที่มี ความคมชัดของรายละเอยีดดีมากเท่านั้น โดยควรมีความละเอียดของภาพอย่างน้อยที่สุด 
360 ppi (หากเป็นภาพที่เป็นลายเส้นจะต้องมคีวาม ละเอยีดอย่างน้อยที่สดุ 600 ppi) จัดเกบ็ภาพไว้ในแฟ้มเอกสาร 
(file) สกุล jpg หรือ tif ที่มขีนาดไม่เกนิ 1 เมกะไบทต่์อภาพ ผู้นิพนธค์วร จัดเกบ็แฟ้มเอกสารของภาพแยกจากแฟ้ม
เอกสารเนื้อเรื่อง 
 เนื่องจากความหลากหลายของโปรแกรม เครื่องสแกนภาพ หรือจอภาพคอมพิวเตอร์ ผู้นิพนธ์จะต้อง
รับผดิชอบในการจัดเตรียมภาพถ่ายที่สามารถน ามาเปิดใช้งานได้ หากไม่สามารถเปิดภาพจ าลองที่เตรียมมาได้ อาจส่งผลให้
การด าเนินการเกดิความล่าช้า หรือไม่ได้รับการพิจารณา 
 วารสารฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพจ าลองที่สร้างมาจากโปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ (Microsoft Office) เช่น  
พาวเวอร์พอยท ์(Power Point) เอกเซล (Excel) หรืออื่นๆ 
 
การอา้งอิงเอกสาร 
  เอกสารที่น ามาอ้างองิควรได้มาจากแหล่งที่มกีารตพิีมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสอื หรืออนิเตอร์เนต็กไ็ด้ 
ทั้งนี้ผู้นิพนธเ์ป็นผู้รับผดิชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างองิทั้งหมด 
  การอา้งอิงในเนื้ อความ 
  ให้ผู้ นิพนธ์เขียนอ้างอิงในเนื้ อความให้ครบถ้วนตรงกับเอกสารอ้างอิงท้ายบทความตามรูปแบบของ  
The American Psychological Association (APA style) 6th Edition โดยสามารถดูตัวอย่างการอ้างอิงได้ที่ 
http://www.journal.nu.ac.th/file/APA6th.pdf  กรณีบทความภาษาไทย เมื่อผู้นิพนธ์แปลเอกสารอ้างอิงท้าย
บทความเป็นภาษาองักฤษแล้ว ให้ผู้นิพนธเ์ขยีนอ้างองิในเนื้ อความเป็นภาษาองักฤษให้ถูกต้องตรงกนั เพ่ือให้เป็นไป
ตามแบบมาตรฐานสากล 
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 การอา้งอิงทา้ยบทความ  
 ให้ผู้นิพนธเ์ขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความตามรูปแบบของ The American Psychological Association 
(APA style) 6th Edition โดยสามารถดูตัวอย่างการอ้างอิงได้ที่ http://www.journal.nu.ac.th/file/APA6th.pdf 
กรณเีอกสารอ้างองิท้ายบทความที่เป็นภาษาไทยให้ผู้นิพนธแ์ปลเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด 
  ตัวอย่าง 
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