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การจดัเตรียมตน้ฉบบับทความ 

 1. การจดัรูปแบบบทความดว้ยโปรแกรม Microsoft Word 

  1.1  จัดหน้ากระดาษให้ได้ขนาด A4 โดยตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน 2.5 เซนติเมตร ขอบล่าง 2.5 เซนติเมตร 

ขอบซ้าย 3 เซนติเมตร และขอบขวา 2.5 เซนติเมตร 

  1.2 จัดบทความให้อยู่ในลักษณะเว้นบรรทัด (1.5 lines) และมีเลขบรรทัดก ากับตลอดบทความ รวมทั้ง

ตารางและรูปภาพ 

  1.3  ใส่เลขหน้าก ากบัทุกหน้าตรงด้านล่างขวาของกระดาษ A4 

  1.4  ผลงานนิพนธ ์มีก าหนดไม่เกนิ 12 หน้า 

 2. ผลงานนิพนธ ์(ใชต้วัอกัษร Eucrosia UPC ตลอดทั้งบทความ)  

  ช่ือเรื่อง: ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว้นวรรค ไม่ใช้ช่ือสามัญและช่ือวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตพร้อมกัน             

ใช้ตัวอกัษรขนาด 18 พ้อยท ์ตัวหนา 

  ช่ือผูน้ิพนธ:์ อยู่ถัดลงมาจากช่ือเร่ือง ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พ้อยท์ตัวธรรมดา หากมีผู้นิพนธ์หลายคนที่

สังกัดต่างหน่วยงานกันให้ใช้ตัวอักษรภาษา อังกฤษ ตัวเลก็ก ากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคน ตามด้วย

เคร่ืองหมายดอกจัน (asterisk) ส าหรับผู้นิพนธส์ าหรับติดต่อ (Corresponding author) 

 

  ที่อยู่ผูน้ิพนธ:์ อยู่ถัดลงมาจากช่ือผู้นิพนธ ์ให้เขียนเรียงล าดับตามตัวอกัษรภาษาองักฤษที่ก ากบัไว้ในส่วนของ

ช่ือผู้นิพนธ ์ใช้ตัวอกัษรขนาด 12 พ้อยทต์ัวธรรมดา 
 

  ผูน้ิพนธ์ส าหรับติดต่อ: อยู่ถัดจากที่อยู่ผู้นิพนธ์ ให้ใส่อีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่สามารถติดต่อได้ในระหว่าง

ด าเนินการ ใช้ตัวอกัษรและขนาด เดียวกนักบัที่อยู่ผู้นิพนธ ์
 

  บทคดัย่อ ให้จัดหัวเร่ืองบทคัดย่อไว้กลางหน้ากระดาษ โดยใช้ตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด 12 พ้อยท์ 

ตัวหนา เน้ือความในบทคัดย่อขนาด 12 พ้อยท ์ตัวธรรมดา ค าส าคัญ (keywords) อยู่ถัดลงมาจากเน้ือความของบทคัดย่อ

ให้จัดชิดขอบซ้ายของกระดาษ ใช้ตัวอกัษรขนาด 12 พ้อยท ์ตัวหนา และใช้ตัวอกัษรขนาด 14 พ้อยท ์ตัวธรรมดา ส าหรับ

ค าส าคัญแต่ละค า โดยภาษาไทยวรรค 2 คร้ัง ภาษาองักฤษ มีเคร่ืองหมายโคลอน (,) คั่นระหว่างค าส าคัญแต่ละค า 
 

   เนื้ อหาในบทความ: หัวเร่ือง Introduction บทน า Materials and Methods วิธีการศึกษาและวัสดุ อุปกรณ์ 

Results ผลการศึกษา Discussion อภิปรายผลการศึกษา Conclusion and Suggestions สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

Acknowledgements กติติกรรมประกาศ   และ References เอกสารอ้างองิ  ให้ใช้ตัวอกัษรขนาด 14 พ้อยทต์ัวหนา ส าหรับ

เน้ือหาให้ใช้ตัวอกัษรขนาด 14 พ้อยท ์ตัวธรรมดา 
 

  ตารางและรูปภาพ: ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 12 พ้อยท์ ตัวหนา ส าหรับหัวตารางและหัวรูปภาพ ส าหรับ

ค าอธิบายตารางหรือรูปภาพ ให้ใช้ขนาดเดียวกันแต่เป็นตัวธรรมดา ตารางต้องไม่มีเส้นสดมภ์ ตัวอักษรหรือตัวเลขที่

น าเสนอในรูปกราฟหรือตารางต้องเป็นตัวอักษรขนาด 12 พ้อยท์ ตัวธรรมดา ส าหรับค าอธิบายเชิงอรรถให้ใช้ตัวอักษร

ขนาด 10 พ้อยท ์
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การอา้งอิงเอกสาร 

  เอกสารที่น ามาอ้างองิควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสอืหรืออนิเตอร์เนต็กไ็ด้ ทั้งน้ี

ผู้นิพนธเ์ป็นผู้รับผดิชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างองิทั้งหมด 

  การอา้งอิงในเนื้ อความ (อา้งอิงจากเอกสารภาษาองักฤษ) 

 - ถ้ามีผู้แต่งหน่ึงรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่ง เคร่ืองหมายจุลภาค (comma) และ ปีที่พิมพ์ เช่น (Smith, 2005) 

 - ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งสองราย เคร่ืองหมายจุลภาค และปีที่พิมพ์ เช่น (Smith, & Xu, 

2005) และให้ใช้เคร่ืองหมายเซมิโคลอน (;) ค่ันกลางระหว่างเอกสารที่น ามาอ้างอิงมากกว่า 1 เอกสาร เช่น (Smith, 

2005; Smith, & Xu, 2005) 

 - ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งรายแรก ตามด้วย et al., และปีที่พิมพ์ตามล าดับ (Smith, et 

al., 2005) 

 - ให้เรียงล าดับการอ้างองิช่ือผู้แต่ง 

 

  การอา้งอิงในเนื้ อความ (อา้งอิงจากเอกสารภาษาไทย) 

 - ถ้ามีผู้แต่งหน่ึงรายให้อ้างช่ือผู้แต่ง เคร่ืองหมายจุลภาค ตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น (สขุใจ, 2548)   

 - ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างช่ือของผู้แต่งสองราย เคร่ืองหมายจุลภาค ตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น (สขุใจ และอิ่มเอม, 

2548) หากมีเอกสาร ที่น ามาอ้างองิมากกว่า 1 รายการให้ใช้เคร่ืองหมายเซมิโคลอน คั่นระหว่างรายการอ้างองิ เช่น (สขุ

ใจ, 2548; สขุใจ และอิ่มเอม, 2548) 

 - ถ้ามีผู้แต่ง 3-5 รายให้อ้างช่ือของผู้แต่งทุกคน เคร่ืองหมายจุลภาค เพ่ิมค าว่าและตามด้วยช่ือผู้แต่งรายสดุท้าย 

เคร่ืองหมายจุลภาคตามด้วยปีที่พิมพ์ตามล าดับ (อิ่มเอม, สขุใจ, และอญัชลี, 2548) 

 - ให้เรียงล าดับการอ้างอิงตามล าดับพยัญชนะตัวแรกของช่ือผู้แต่ง เช่นเดียวกับล าดับการอ้างอิงในส่วน

เอกสารอ้างองิ 

 

 เอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ  

 ให้ผู้นิพนธเ์ขียนเอกสารอ้างองิตามรูปแบบของ The American Psychological Association (APA style) 

 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nupress.grad.nu.ac.th/journal/ 

 

การน าเสนอตาราง 

 หัวข้อตารางให้เร่ิมที่มุมซ้ายด้านบนของเส้นตาราง ตามล าดับเลขที่ปรากฏในต้นฉบับ ตารางที่น าเสนอจะต้อง

แสดงรายละเอียดที่ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด โดยไม่จ าเป็นต้องกลับไปอ่านในเน้ือความหรือตารางอื่นประกอบ เม่ือผู้

นิพนธไ์ด้น าเสนอข้อมูลไว้ในตารางหรือภาพแล้ว ควรหลีกเล่ียงการน าเสนอข้อมูลอกีคร้ังในเน้ือความ ควรเขียนช่ือตาราง

ในลักษณะย่อใจความข้อมูลที่น าเสนอโดยไม่กล่าวซ า้ในหัวข้อย่อยของตารางอกี หัวข้อย่อยของตารางควรสั้นกะทดัรัด 

 ตารางที่น าเสนอเป็นข้อมูลตัวเลขที่แสดงการเปรียบเทียบหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ข้อมูลที่น าเสนอใน

ตารางควรมีความสอดคล้องกบัข้อมูลในส่วนของเน้ือความ หลีกเล่ียงการใช้ข้อมูลที่ไม่จ าเป็น สามารถใช้ค าย่อในตารางได้ 

แต่ควรอธบิายค าย่อที่ไม่ใช่ค ามาตรฐานในเชิงอรรถ (footnote) ให้เขียนเชิงอรรถโดยระบุตัวอกัษรภาษาองักฤษไว้ด้านบน

และเรียงลงมาตามล าดับ ตารางที่สร้างขึ้นมาไม่ต้องมีเส้นสดมภ์ มีแต่เส้นแนวนอน ตารางที่น าเสนอจะต้องเป็นตารางที่

พอเหมาะกบักระดาษขนาด A4  

 
  

http://www.nupress.grad.nu.ac.th/journal/
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การน าเสนอรูปภาพ (ภาพถ่าย กราฟ ชารต์หรือไดอะแกรม) 

 ผู้นิพนธ์ต้องน าเสนอรูปภาพที่มีความคมชัดพร้อมระบุหมายเลขก ากับรูปภาพ ต้องมีรายละเอียดของข้อมูล

ครบถ้วนและเข้าใจได้โดยไม่จ าเป็นต้อง กลับไปอ่านที่เน้ือความอกี ระบุล าดับของรูปภาพทุกรูปให้สอดคล้องกบัเน้ือหาที่

อยู่ในต้นฉบับ และมีขนาดที่เท่ากนั ช่ือของรูปภาพให้เร่ิมที่มุมซ้ายล่าง 
 

 ในกรณีน าเสนอรูปภาพที่มีเส้นกราฟ ผู้นิพนธต้์องน าเสนอเส้นกราฟแต่ละเส้นที่สามารถแยกความแตกต่างกันได้

และมีคุณภาพดี ใช้สญัลักษณม์าตรฐาน (เช่น สี่เหล่ียม สามเหล่ียม วงกลม) หรือสญัลักษณอ์ื่นเป็นตัวแทนน าเสนอได้ 

  

  หากมีสัญลักษณ์ก ากับเส้นกราฟ เช่น ดอกจันทร์เพ่ือแสดงความมีนัยส าคัญทางสถิติจะต้องอธิบายสัญลักษณ์

ดังกล่าวอย่างชัดเจนบริเวณเชิงอรรถใต้กราฟ และใช้ตัวอักษร EucrosiaUPC (ทั้งบทความภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 

ก ากบัแกน x แกน y และแกน z (หากมี) รวมทั้งอธบิายค่าต่างๆ ในกราฟทั้งหมด 

 

 
  รูปที่ 1 

 

หากน าเสนอเป็นแท่งกราฟ ควรใช้แท่งกราฟขาวด า อาจมีลวดลายระบุแสดงความแตกต่างของแต่ละแท่งกราฟ

อย่างชัดเจน (รูปที่ 2) หลีกเล่ียงการใช้แท่งกราฟที่มีลักษณะแรเงา (shading) หากมีสัญลักษณ์ก ากับแท่งกราฟ เช่น           

ดอกจันเพ่ือแสดงความมีนัยส าคัญทางสถิติ จะต้องอธบิายสัญลักษณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจนบริเวณเชิงอรรถใต้กราฟ และใช้

ตัวอักษร Eucrosia UPC (ทั้งบทความภาษาอังกฤษและภาษาไทย) ก ากับแกน x แกน y และ แกน z (หากมี) รวมทั้ง

อธบิายค่าต่างๆ ในกราฟทั้งหมด 

 

 
  รูปที่ 2 

 

ภาพถ่ายจากฟิลม์เนกาติฟ (negative) 

 ในกรณีที่ผลการศึกษามีภาพถ่ายจากฟิล์มเนกาติฟ ผู้นิพนธต้์องส่งภาพจริงมาพร้อมต้นฉบับระบุรายละเอยีดของ

ข้อมูลด้านหลังภาพเพ่ือป้องกนัความสบัสน หากมีหลายภาพ ควรใช้ภาพที่มีขนาดเท่ากนัทั้งน้ีวารสารฯ จะพิจารณาเฉพาะ

ภาพที่มีความคมชัดดีมากเท่าน้ัน 

 ในกรณทีี่เป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ ต้องใส่แท่งสเกลบนภาพเพ่ือระบุขนาดก าลังขยายของภาพถ่าย 
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ภาพจ าลองจากระบบดิจิตอล 

 วารสารฯ อนุโลมให้ใช้ภาพจ าลองซึ่งถ่ายจากกล้องระบบดิจิตอลหรือเคร่ืองสแกนภาพส าหรับน าเสนอผล

การศึกษาได้ แต่จะต้องเป็นภาพที่มี ความคมชัดของรายละเอียดดีมากเท่าน้ัน โดยควรมีความละเอียดของภาพอย่าง

น้อยที่สุด 360 ppi (หากเป็นภาพที่เป็นลายเส้นจะต้องมีความ ละเอียดอย่างน้อยที่สุด 600 ppi) จัดเกบ็ภาพไว้ใน

แฟ้มเอกสาร (file) สกุล jpg หรือ tif ที่มีขนาดไม่เกนิ 1 เมกะไบทต่์อภาพ ผู้นิพนธค์วร จัดเกบ็แฟ้มเอกสารของภาพ

แยกจากแฟ้มเอกสารเน้ือเร่ือง 

 

 เน่ืองจากความหลากหลายของโปรแกรม เคร่ืองสแกนภาพ หรือจอภาพคอมพิวเตอร์ ผู้นิพนธ์จะต้อง

รับผิดชอบในการจัดเตรียมภาพถ่ายที่สามารถน ามาเปิดใช้งานได้ หากไม่สามารถเปิดภาพจ าลองที่เตรียมมาได้ อาจ

ส่งผลให้การด าเนินการเกดิความล่าช้า หรือไม่ได้รับการพิจารณา 

 

 ทั้งน้ี ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพจ าลองที่สร้างมาจากโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office) เช่น  

พาวเวอร์พอยท ์(Power Point) เอกเซล (Excel) หรืออื่นๆ 

 

 


