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วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. หรื อ KKU Veterinary Journal จัดทาโดยคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจยั
ทางสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัตวศาสตร์ และชีวเวชศาสตร์ โดยใช้ระบบ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (peer review) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับรองให้เป็ นวารสารวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูเ้ ขียนสามารถส่ งต้นฉบับ (Manuscript) ของผลงานทางวิชาการที่ตอ้ งการตีพิมพ์ มายังกอง
บรรณาธิการ โดยต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาการเตรี ยมต้นฉบับอย่างเคร่ งครัด เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ วในกระบวนการพิจารณาผลงาน ดังนั้นผูเ้ ขียนควรอ่านคาแนะนาสาหรับผูเ้ ขียนอย่างละเอียด
หรื อถ้ามีขอ้ สงสัยประการใดให้ติดต่อบรรณาธิ การของวารสารโดยตรง เกณฑ์การพิจารณาต้นฉบับ
เพื่อตีพิมพ์จะใช้เกณฑ์มาตรฐานวารสารระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ.
เช่น ผลงานทางวิชาการของบุคคลากรภายในคณะฯ จะมีคณะกรรมการพิจารณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกทั้งหมด
นอกจากนี้ เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เป็ นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการ
นานาชาติของบรรณาธิการวารสารด้านการแพทย์ (International Committee of Medical Journal
Editors) วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. จึงให้ผเู ้ ขียนเตรี ยมต้นฉบับเป็ นไปตามคู่มือ Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for
Biomedical Publication ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาลงพิมพ์ในวารสาร ต้องได้รับการรับรองจาก
ผูเ้ ขียนร่ วมทุกท่าน ต้นฉบับหรื อบางส่ วนของต้นฉบับต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน หรื อกาลังอยู่
ระหว่างการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารหรื อหนังสื ออื่น ยกเว้นการตีพิมพ์บทคัดย่อที่มีความ

ยาวไม่เกิน 250 คา ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. แล้วถือว่าเป็ น
ลิขสิ ทธิ์ ของวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
คุณสมบัติการเป็ นผู้เขียน (Authorship)
บุคคลที่จะมีชื่อในฐานะเป็ นผูเ้ ขียนในผลงานทางวิชาการที่ตอ้ งการตีพิมพ์ ควรจะมีคุณสมบัติ
ครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1) มีส่วนร่ วมอย่างเด่นชัดในผลงานนั้น ได้แก่ การกาหนดกรอบแนวคิดและออกแบบ การ
ค้นคว้าหรื อ เก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ น การวิเคราะห์และการแปรผลข้อมูลการศึกษาหรื อ
วิจยั
2) มีส่วนสาคัญในการร่ างและแก้ไขต้นฉบับในเนื้ อหาสาคัญที่ตอ้ งใช้ความรู ้
3) มีโอกาสที่จะรับทราบและมีส่วนร่ วมในกระบวนการแก้ไขต้นฉบับในขั้นตอนต่าง ๆ และ
ให้การรับรองต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์
บุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการหาทุนวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล หรื อให้คาปรึ กษา
ทัว่ ไปเพียงอย่างเดียว ไม่ถือว่ามีคุณสมบัติเป็ นผูเ้ ขียน
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
เป็ นส่ วนที่ให้ระบุชื่อบุคคลที่มีส่วนร่ วมในงานวิจยั แต่มีคุณสมบัติการเป็ นผูเ้ ขียนไม่
ครบถ้วน สามารถระบุเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน (contributors) และอาจระบุหน้าที่ในการให้การ
สนับสนุน ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือเฉพาะงานด้านเทคนิค ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือในการเขียน
และหัวหน้างานที่ให้การสนับสนุนโดยทัว่ ไป นอกจากนี้ผเู ้ ขียนต้องระบุแหล่งทุนทั้งหมดที่ให้การ
สนับสนุนไว้ในส่ วนนี้ดว้ ย
การใช้ สัตว์ในการศึกษาหรือทดลอง
ในกรณี มีการใช้สัตว์มีชีวิตในการศึกษาหรื อการทดลอง
ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสถาบันที่ผเู ้ ขียนสังกัด
และผูว้ จิ ยั ต้องมี
ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์ ออกโดย สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (สพสว.วช.) ถ้าสัตว์ถูกเมตตาฆาต
(euthanasia)
ผูเ้ ขียนต้องระบุวธิ ีที่ใช้ในการทาเมตตาฆาตไว้ในส่ วนของวัสดุอุปกรณ์และวิธี
การศึกษาให้ชดั เจน
สไตล์การเขียนโดยทัว่ ไป
ต้นฉบับภาษาไทย ควรใช้ถอ้ ยคาและศัพท์ภาษาไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยใช้ตาม
พจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์องั กฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็ นบรรทัดฐาน และศัพท์
บัญญัติวชิ าการในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกผูเ้ ขียนอาจตรวจสอบศัพท์บญั ญัติ
ออนไลน์ของราชบัณฑิตยสถานได้ที่ http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php คาศัพท์
ภาษาอังกฤษที่บญั ญัติเป็ นภาษาไทยแล้ว แต่ยงั ไม่เป็ นที่ทราบกันแพร่ หลาย หรื อแปลแล้วเข้าใจยาก

ให้ใส่ ภาษาเดิมกากับไว้ในวงเล็บหรื อถ้ายังไม่เป็ นศัพท์บญั ญัติ อนุ โลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ โดย
การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ยาและสารเคมีให้ตรวจสอบการ
สะกดที่ถูกต้องจาก USP Dictionary of USAN และ International Drug Name ชื่อการพิมพ์ชื่อ
วิทยาศาสตร์ของจุลชีพ พืชหรื อสัตว์ ให้ใช้ตามประมวลนามศาสตร์สากล (International code of
nomenclature) ทาให้เด่นชัดแตกต่างจากการพิมพ์ขอ้ ความอื่นๆ โดยพิมพ์ดว้ ยตัวเอน ผลิตภัณฑ์
เครื่ องมือ และยา ควรใช้ชื่อสามัญ หรื อให้คาจากัดความ ชื่อการค้าอาจใช้ในกรณี ที่เป็ นผลิตภัณฑ์
เครื่ องมือ หรื อยาที่เฉพาะ และมีผลสาคัญต่อการศึกษา
ควรใช้ตวั ย่อให้นอ้ ยที่สุด ยกเว้นเป็ นตัวย่อมาตรฐานและหน่วยของการวัด ตัวย่อที่ปรากฏ
เฉพาะในรู ปภาพ หรื อตาราง ให้ระบุขยายความในคาอธิบายประกอบรู ปภาพหรื อตาราง ในการ
เขียนต้นฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ควรใช้ตวั ย่อขึ้นต้นประโยค ยกเว้นบางคา เช่น ELISA, ACTH,
EDTA, DNA, RNA ตัวย่อไม่ควรใช้ในชื่อเรื่ อง ตัวย่อที่ใช้ครั้งแรกในบทคัดย่อหรื อในเนื้ อหาต้อง
ให้ชื่อเต็มก่อน แล้ววงเล็บตัวย่อ ครั้งต่อไปสามารถใช้ตวั ย่อได้เลย หน่วยการวัดต่างๆ เช่น ความยาว
ความสู ง น้ าหนัก ปริ มาตร ให้ใช้ระบบ SI Unit อุณหภูมิเป็ นองศาเซลเซียส ความดันเลือดเป็ น
มิลลิเมตรปรอท

ประเภทผลงานทีต่ ีพมิ พ์
งานวิจัย (Original research) เป็ นผลงานจากการค้นคว้าทดลองหรื อวิจยั ทางวิชาการที่
ผูเ้ ขียนหรื อกลุ่มผูเ้ ขียนได้คน้ คว้าวิจยั ด้วยตัวเอง
รายงานทางคลินิก (Clinical report) เป็ นรายงานสัตว์ป่วยทางคลินิก อาจรวมถึงรายงานผล
ทางพยาธิวทิ ยา (Pathological report) สัตว์ป่วยที่รายงานอาจมีจานวนเท่าใดก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เคย
ตีพิมพ์มาก่อน หรื อทางคณะบรรณาธิ การพิจารณาเห็นประโยชน์ต่อวิชาการสัตวแพทย์
บทความปริทศั น์ (Review article) เป็ นบทความทบทวนวิชาการ หรื อบทความเทคนิค
(Technical article) ที่เขียนอย่างกระชับในเนื้อหาและแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างสาคัญ ซึ่ งเกิดขึ้น
ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา และมีขอ้ มูลที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในทางคลินิก โดยเรี ยบเรี ยงจากการ
ตรวจเอกสารวิชาการในสาขานั้น ๆ
การศึกษาต่ อเนื่องทางสั ตวแพทย์ (Veterinary continuing education) เป็ นคอลัมน์เพื่อ
สนับสนุนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องของผูป้ ระกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ อาจมีได้หลายรู ปแบบและใน
วารสารแต่ละฉบับอาจมีไม่ครบทุกรู ปแบบ เช่น การตอบคาถามจากแบบฝึ กหัด การอภิปรายกรณี
ตัวอย่างสัตว์ป่วย การปรับให้เป็ นปั จจุบนั (update) ในหัวข้อเรื่ องทางคลินิก หรื อประเด็นพิเศษ ที่
คณะผูจ้ ดั ทาเห็นสมควร

การเตรียมต้ นฉบับผลงานการวิจัย

ต้นฉบับจะเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้ พิมพ์บนกระดาษขาวเอ 4 โดยพิมพ์หน้า
เดียว เว้นขอบกระดาษด้านซ้าย-บน 1.5 นิ้ว ด้านขวา-ล่าง 1 นิ้ว โดยความยาวของเรื่ องพร้อมตาราง
และภาพประกอบรวมแล้วไม่เกิน 10 หน้า และใส่ หมายเลขหน้าและหมายเลขบรรทัดกากับไว้
เพื่อให้การดาเนินการจัดพิมพ์วารสารเป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ ว โปรดจัดเตรี ยม
ไฟล์ตน้ ฉบับอิเลคโทรนิค บนแผ่น CD ข้อมูล ต้นฉบับภาษาไทยพิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Thai Saraban
ขนาดตัวอักษร 16 ต้นฉบับภาษาอังกฤษพิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12
โดยการบันทึกเอกสารส่ วนที่เป็ นเนื้ อเรื่ อง ด้วยโปรแกรม Microsoft word (รุ่ น 2003 หรื อสู งกว่า)
พร้อมด้วยตาราง และรู ปภาพ (ถ้ามี) การสร้างรู ปภาพหรื อกราฟ ที่มีส่วนประกอบย่อยภายใน เช่น
ลูกศร กล่องคา และเส้นต่างๆ จะต้องทาการบันทึกมาให้ทุกองค์ประกอบรวมเป็ นภาพเดียวกัน และ
องค์ประกอบของภาพไม่เคลื่อนที่เมื่อขยับภาพ

การลาดับเรื่องควรเรียงดังนี้
หน้ าที่ 1 (หน้ านา หรือ Title page) ประกอบด้วย
ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่ อง ควรสั้น กะทัดรัด สื่ อความหมายได้
ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้ อหาในเรื่ อง ไม่ควรใช้คาย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ถ้าชื่อ
เรื่ องยาวมากอาจตัดเป็ นชื่อเรื่ องรอง (Subtitle) ควรหลีกเลี่ยงการใส่ วลีที่ไม่จาเป็ น เช่น “การศึกษา
...” หรื อ “การสังเกต...” หรื อ “การทดลอง...”
ชื่ อผู้เขียน (Authors) ระบุชื่อของผูเ้ ขียนให้ครบทุกท่านทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อม
สถานที่ทางาน และผูเ้ ขียนที่ให้การติดต่อ (Corresponding author) ให้กากับด้วยเครื่ องหมายดอก
จัน และให้แยกรายละเอียดของสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ/หรื อ e-mail
address ให้ชดั เจนเพื่อความรวดเร็ วในการติดต่อ
หน้ าที่ 2 ประกอบด้วย
บทคัดย่อ (Abstract) บทความที่เป็ นงานวิจยั ปริ ทศั น์ และรายงานทางคลินิก ให้เขียนใน
รู ปบทคัดย่อเชิงโครงสร้าง (Structured abstract) ประกอบด้วย: วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ ผล
การศึกษา และข้อสรุ ป ควรเขียนสั้น ๆ ให้ครอบคลุมสาระสาคัญของเรื่ องทั้งหมด มีท้ งั ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 250 คา และไม่ควรใช้คาย่อในบทคัดย่อ ต้นฉบับที่เป็ นภาษาอังกฤษ
ต้องส่ งบทคัดย่อภาษาไทยด้วย
คาสาคัญ (Keywords) คาหรื อข้อความสั้นๆ ใส่ ไว้ทา้ ยบทคัดย่อ เป็ นหัวข้อเรื่ องสาหรับทา
ดัชนีเรื่ อง (Subject index) อาจใช้ Medical Subject Headings (MeSH) ของ U.S.A. National Library
of Medicine เป็ นแนวทางในการให้คาสาคัญ รวมกันแล้วไม่ควรเกิน 5 คา มีท้ งั ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ

หน้ าที่ 3 และ หน้ าต่ อๆ ไป ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ โดยพิมพ์ติดต่อกันตามลาดับ
ยกเว้นผลการศึกษาในส่ วนที่เป็ นรู ปภาพ กราฟ ตาราง และคาอธิ บายประกอบ ซึ่ งให้แยกและแนบ
ไว้ในส่ วนท้ายสุ ดของต้นฉบับ (ต่อจากเอกสารอ้างอิง) ให้ใส่ หมายเลขบรรทัดและหมายเลขหน้าใน
เอกสารส่ วนนี้ดว้ ย
บทนา (Introduction) อธิ บายถึงพื้นฐานที่มาและความสาคัญของปั ญหาโดยมีขอ้ มูลที่
เพียงพอสาหรับให้ผอู ้ ่านเข้าใจและแปรผลการศึกษาได้ และต้องทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะส่ วนที่มีความสาคัญเท่านั้น นอกจากนี้ ตอ้ งระบุเหตุผล สมมุติฐานและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชดั เจน
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ (Materials and methods) แยกเป็ น 2 หัวข้อใหญ่ 1) วัสดุอุปกรณ์
ให้บอกรายละเอียดและลักษณะเฉพาะ สิ่ งที่นามาศึกษา เช่น ชนิดสัตว์ จานวนสัตว์ เพศ น้ าหนัก
อายุ เป็ นต้น ถ้าใช้สัตว์ในการศึกษา ต้องระบุการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์เพื่อการทดลองของสถาบันที่ผเู ้ ขียนสังกัด 2) วิธีการ เริ่ มจากการอธิ บายการออกแบบ
การศึกษาหรื อการทดลอง (study or experimental design) มีรายละเอียดเพียงพอที่ผอู้ ื่นสามารถทา
ตามได้ ถ้าเป็ นวิธีการที่คิดค้นขึ้นใหม่ควรอธิ บายโดยละเอียด แต่ถา้ เป็ นวิธีการที่ทราบกันอยูแ่ ล้ว
และมีผเู ้ คยตีพิมพ์มาก่อน
ไม่ตอ้ งอธิ บายซ้ าแต่ควรเขียนแบบอ้างอิงและอธิ บายเฉพาะส่ วนที่
ดัดแปลงหรื อเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาของยา หรื อสารเคมี และวิธีวเิ คราะห์ผลการศึกษา
ทางสถิติ ซึ่งรวมถึงการสรุ ปข้อมูล วิธีการทดสอบสมมุติฐาน และระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการศึกษา (Results) ควรรายงานผลการศึกษาตามลาดับหัวข้อที่อยูใ่ นการออกแบบ
การศึกษา อย่างชัดเจน ดูได้ง่าย ถ้าผลไม่ซบั ซ้อน ไม่มีตวั เลขมาก ให้บรรยายเป็ นร้อยแก้ว ถ้ามี
ตัวเลขและตัวแปรมาก ควรใช้ตาราง กราฟ หรื อแผนภูมิโดยไม่ตอ้ งอธิ บายตัวเลขซ้ าอีกในเนื้อเรื่ อง
ยกเว้นข้อมูลสาคัญๆ นอกจากนี้ ถ้ามีชื่อรู ปภาพ ป้ ายในรู ปภาพ ชื่อตาราง หมายเหตุทา้ ยตาราง และ
เนื้อหาในตารางต้องทาเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด
วิจารณ์ (Discussion) เน้นในประเด็นหรื อมุมมองที่ใหม่และสาคัญของการศึกษา ไม่ตอ้ งอธิ บาย
ข้อมูลในรายละเอียดซ้ าในส่ วนบทนา วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ สาหรับการศึกษาที่เป็ นการทดลอง
การอภิปรายอาจเริ่ มที่การสรุ ปสั้นๆ ในประเด็นหลักที่คน้ พบ ให้อธิบายกลไก เหตุผล หรื อตรรกะ
สาหรับสิ่ งที่คน้ พบ เปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อแตกต่างกับการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบุ
ข้อจากัดของการศึกษา วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวังอย่างไม่ปิดบัง และระบุความสาคัญของสิ่ ง
ที่คน้ พบกับการศึกษาวิจยั ต่อไปในอนาคตและต่อคลินิกปฏิบตั ิ
ข้ อสรุ ป (Conclusion) ผลที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรื อไม่ หลีกเลี่ยงการใช้
ข้อความสรุ ปที่ไม่มีคุณภาพ เพราะข้อมูลที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอที่จะสรุ ปได้แบบนั้น ควรเขียนอย่างย่อๆ
โดยกล่าวถึงผลสรุ ปที่ได้จากการศึกษาทดลอง และคุณค่าของงาน เพื่อผูอ้ ่านจะได้เข้าใจง่ายขึ้น
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หมายเหตุ (1): การอ้างอิงเอกสาร (Citations)
เอกสารอ้างอิงควรเป็ นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการประเภทมีผทู้ รงคุณวุฒิในการ
พิจารณา (peer-reviewed journals) การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการในรู ปแบบอื่นควรหลีกเลี่ยงยกเว้น
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นยิง่ การเขียนอ้างอิงเอกสารในบทความทางวิชาการทุกประเภท จาเป็ นต้องมี
การอ้างอิงไว้ท้ งั 2 ส่ วน คือ ส่ วนเนื้ อเรื่ อง และส่ วนท้ายเรื่ อง วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
กาหนดให้การเขียนอ้างอิงเอกสารเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style)
โดยได้ดดั แปลงให้เหมาะสมกับการนามาใช้ในวารสารฯ
การอ้างอิงในส่ วนเนือ้ เรื่อง (In-text citations)
การอ้างอิงในส่ วนเนื้อเรื่ อง เป็ นการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงคละไปในส่ วน
เนื้อเรื่ อง ทาให้ทราบว่าข้อความในส่ วนนั้นนามาจากแหล่งใด โดยวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
กาหนดให้ใช้ การอ้างอิงแบบตัวเลข (Number style) โดยระบุหมายเลขของเอกสารที่ตอ้ งการอ้างไว้
ท้ายข้อความ เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น โดยการใส่ หมายเลขไว้ในเครื่ องหมาย [ ] เช่น [1]
ในกรณี ที่ตอ้ งการอ้างอิงเอกสารหลายๆ ชิ้นสาหรับข้อมูลเดียวกัน ให้ใส่ หมายเลขของเอกสารที่อา้ ง
นั้นตามลาดับ โดยคัน่ แต่ละหมายเลขด้วยเครื่ องหมาย , เช่น [3,5,7,9] ในกรณี ที่ตอ้ งการอ้างอิง
เอกสารหลาย ๆ ชิ้นสาหรับข้อมูลเดียวกัน และเอกสารอ้างอิงเหล่านั้นมีหมายเลขทั้งที่ต่อเนื่องและ
ไม่ต่อเนื่องกัน เช่น 1, 2, 3, 4, 5, 9 ให้ใช้เครื่ องหมาย - คัน่ ระหว่างเอกสารหมายเลขเริ่ มต้นและ
หมายเลขสุ ดท้ายในส่ วนที่ต่อเนื่องกัน เขียนการอ้างอิงในเนื้อหาได้ดงั นี้ [1-5, 9]
การอ้างอิงแบบตัวเลขนี้ ให้อา้ งอิงโดยใส่ ตวั เลขตามลาดับในเนื้ อเรื่ อง (Cited-order
number) โดยเริ่ มจากหมายเลข 1 2 3 4 ... ไปตามลาดับจนจบเรื่ อง หากมีการอ้างซ้ าก็ให้ใส่
หมายเลขเดิมซ้ าได้อีก รายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มก็ให้จดั เรี ยงตามลาดับการอ้างอิงในเนื้ อเรื่ อง
เช่นเดียวกัน โดยไม่จาเป็ นต้องจัดเรี ยงตามลาดับอักษรของชื่อผูแ้ ต่ง บทความที่บรรณาธิการรับ
ตีพิมพ์แล้วแต่ยงั ไม่เผยแพร่ ให้ระบุ “กาลังพิมพ์” หลีกเลี่ยง “ติดต่อส่ วนตัว” มาใช้อา้ งอิง เว้นแต่มี
ข้อมูลสาคัญมากที่หาไม่ได้ทวั่ ๆ ไปให้ระบุชื่อ และวันที่ติดต่อในวงเล็บท้ายชื่อเรื่ องที่อา้ งอิง
การอ้างอิงส่ วนท้ายเรื่อง (Reference citations)
การอ้างอิงส่ วนท้ายเรื่ อง ผูเ้ ขียนสามารถดูตวั อย่างได้จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสัตว
แพทยศาสตร์ มข. ฉบับล่าสุ ด การเขียนอ้างอิงท้ายเรื่ องต้องเขียนเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อความ

สะดวกในการทาอ้างอิงโยงเป็ นฐานข้อมูล ในกรณี บทความที่ตีพิมพ์เป็ นภาษาไทยนั้น ให้แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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หมายเหตุ (2): การเขียนคาบรรยายประกอบรู ปภาพ ตาราง
คาอธิบายประกอบรู ปภาพและตารางให้ใช้เป็ นภาษาอังกฤษ ควรระบุความหมายของสัญลักษณ์
ที่ใช้ ในกรณี ที่กาหนดเครื่ องหมายแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ให้กากับ P-value
และจานวนสัตว์ (n) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองในแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ (3): การเตรียมรู ปภาพ และตาราง

รู ปภาพ (Figures) ภาพประกอบที่เป็ นภาพถ่ายขาว-ดา ควรมีความชัดเจน พิมพ์บนกระดาษมัน
ผิวหน้าเรี ยบ ขนาดประมาณ 3.5 x 5 นิ้ว (โปสการ์ด) หากต้องการให้ตีพิมพ์ภาพสี คณะผูจ้ ดั ทา
วารสารฯ ขอให้ผเู ้ ขียนเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ แต่ไฟล์บทความที่เผยแพร่ บนเว็บไซด์
สามารถตีพิมพ์เป็ นภาพสี ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ถ้ามีรูปภาพที่สแกนประกอบในเอกสารต้องส่ ง
ภาพต้นฉบับมาด้วย รู ปภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตลั ให้ส่งไฟล์รูปภาพพร้อมภาพที่พิมพ์ในกระดาษ
ไฟล์ภาพจากการสแกนหรื อถ่ายจากกล้องดิจิตลั ความมีความละเอียด 300 dpi ภาพประกอบที่เป็ น
ลายเส้น รู ปวาดหรื อกราฟ ควรเขียนด้วยหมึกอินเดียสี ดา (Indian ink) บนกระดาษอาร์ ตสี ขาว ขนาด
พอเหมาะกับหน้ากระดาษของวารสาร ทางด้านหลังของรู ปภาพทุกภาพ ให้กากับหมายเลขภาพ
ลูกศรบอกด้านหัวของรู ปภาพ พร้อมทั้งให้ชื่อเรื่ องย่อ และชื่อผูเ้ ขียนบทความคนแรกเอาไว้ดว้ ย
ตาราง (Tables) ต้องไม่มีเส้นแนวตั้ง บรรจุขอ้ มูลที่เป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด และสรุ ปจากผล
อย่างชัดเจนให้พอเหมาะกับหน้ากระดาษในแนวตั้ง ถ้ามีมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์แยกแผ่นและ
เรี ยงตามลาดับ หมายเลขของตารางให้พิมพ์เหนือตารางนั้นๆ

การส่ งต้ นฉบับ
การส่ งต้นฉบับสามารถทาได้ 2 วิธี
1. ส่ งผ่านระบบออนไลน์ (Online submission) ได้ที่อีเมล์ kochakrn@kku.ac.th
2. ส่ งทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยูด่ า้ นล่าง

ส่ งถึง

บรรณาธิการวารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข.
สานักงานคณบดี
คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2404
โทรสาร 0-4320-2404

เอกสารมีดังนี้
1. ต้นฉบับจริ ง จานวน 1 ชุด
2. รู ปภาพตัวจริ ง (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
3. แผ่น CD ข้อมูล
******************

